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  زمان ناس
 

ثشيت دةه ساال زمان زان بةالف بووي، أيزمانا كوردي ث زمانص عةرةيب 
شرؤظةكري، مة خواست ث زمانص خودانا شك بةالف بكةين دا خودان زمانص خؤ 

بوو، ئو ؤشك من وةخت نينة ظص بارص طران بتر تصبطةهن، ثأاسيت من وةخت نة
هلطرم، وةرطصأانا وص نة كصمتر ذسالةكص كار بؤأا دظصت، بةلص دانةري ـ بابص من 
ـ طؤت دظصت ئةظ ثةأتؤك بئصتة وةرطصأان بؤ زمانص مة. هنجي ئةو خةخمؤرص 
زمانص خؤية، دظصت ئةز ذي بزمانص مة شارةزامب وتظنا خؤ ت أةوشةنبرييا كوردي 

م ل ثاشة أؤذيا خؤ، ئةز جةبر كرم ظص ثةأتووكص وةرطصأم بؤ كوردي، بةلص بكة
ثشيت ئةز طةلةك ثصظة مامي، ئةوي هاريكاريا من كر بةلص هةر ئث ناظص من، بترذ 
نيظةكي وي يا وةرطصأاي وهصشتا يا ثصظة زصدةكري، كوو ئةم دقارين بصذين ئةظة نة 

، ذبةر هندص مة ناظص وص دانا زمان )نزمان زا(وةرطصأانا ضاثا ئصكصة يا ثةرتووكا 
 . ناس، دا خوندةوارص كوردي بتر ئاخفتنا بةهديين بناست وبؤرا سظك بت

 

انةررِوةرطي 
 سينم حاجي عةلؤ
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   ثصشطؤتن
 

طةلةك نفيسكارصت كورد وثصزانصت زماين ظةكؤلني يصت كرين ل زمانص كوردي 
ةستورةكة بنةجيية ئصك دةست، يص بةهديين، بةلص خمابن هةتا ئريؤكة نة طةهشتينة د

قواعدص  ،هةتا ؤ رصنووسص تذي غةلةيت تصدا هةينة ،نةبؤ ئيمالئص نةبؤ قواعدص
ئامرازا كارص حازر يص سظك ث حةموو  :بؤ منوونة ،هةرئصك ث هةوايةكي دنظيست

 )ت( )حرف جر(بةلص ئامرازا ثصشناف  )ت(ة طةلك ذوان دنظيسن )د(رةنطا 
 )د(ئامرازا بكرنا كاري  ،)يصن(يان  )يصد(دنظيسن  )يصت(اين دنظيسن د، ناظص ثصكظةن

ثشيت  ،راسيت بيذم تشتةكي دروست ئت زماين ديناين دا ديار نةكرن )ت(دنظيسن 
تص دخةبنت هةتا  )يصت ناظص وان عاملصت زماين(خةبريصت زمانص كوردي  ،بيست ساال

ص، ثا هوسا كورديايت دومايص ناضاربوون زمانص خؤ هصالن كرنة ئينطليزي ل مةرس
هةر بال وةكي بةرص  ؟قاي عةرةيب نةضصترة ذ ئينطليزي ،شك بووة ئينكليزيايت

 . عةرةيب بت ونة حةوجةية ئاظص سةأاد وبصذنط بكةن

ئةم ناضاربووين ئةم شك هنجي زانينا خؤ ظةكؤلينةكص ل زمانص خؤ بكةين بةلكي 
زمانص خودا بقارين ضارة  هندةك دةرا ئةم ثةرؤكةين وهندةك كصماسيا ئت قواعدا

بارص مة يص كةفيت كةس بؤمة بار ناكةت هةطةر  ،سةركةين ئةظة واجبة ل سةر مة
 . ئةم بارنةكةين

مة طةلةك كورد ذهةمو ثارضصت كوردستانص  ،ثشيت ئةم دةركةفتني ذوةاليت
دبصذن هلجا ثةيت يان يا  ،ومةزاين ئةظ طالطالصت شاش يصت ناظ زماين كرين ،دينت

ئو طةلةك  ،يصت ناظ كرين )يصد(و  )يصن(وةكي  ،ئةو تشت نينة ،ةاليت يةفالن و
 )ت...دا :حرف جر مزدوج(يان جؤتة ئامراز  ،جؤتة كار :يصت هونداكرين وةكي
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وطةلةك يصت دي هةما ئةم طةهشتينة بابةتص وان دص بتر سةر  ،هةر ئيكسةر نينن
 .ئاخظني

هةرسصك ئيت هةظ ثشكن ث  ،ئاخفتنا بةهدينا سص شصوةي سةرةكي يصت هةين
يان  ،تصدا هةبت ئةم دقارين بصذينص بةهديين )ئةز(ض ئاخفتنا  ،)ئةز(ئصك ثةيظص 

 ـ:ئةظنةنة ،كرماجنيا ذؤري، هةرسص ثشكصت بةهدينا وةكي ديتنا من

 )د ،ت(ظص ئاخفتنص دةنطص  . ـ دينان باكوري عرياقص ل طةل باكوري إإإايرانص  ١
 . )تص دص(ديارة ئةم دقارين بصذينص ئاخفتنا  ت ناف ئامرازادا طةلةك ئي

شنطار وكوردصت عرياقص ل رؤذئاظاي جادا مووسل ـ زاخؤ ئاخفتنا وان كصم  ـ ٢
 ديار دبت )د ،ت (جارا دةنطص 

كوردصت ئةرمينياص وجورجيايص ذي  )دنة وخالتان(ـ كوردصت تركيا وسوريايص  ٣
وص  :دص ضاوا بت(وةكي  :داد ذبين نينة ت ناظ ئامرازا ،دةنطص ت ،لطةل ظانن

هندةك جارا  )ص(هندةك جارا  )ؤ(دبتة  )ت(هندةك جارا دةنطص  )ضاوا بص
 . هندةك جارا دبتة هصلم خؤليا وص ذي نامينت )ة(

ئؤميدبارين ذ  ،ئةظةية خودص ث دةستص مةظة ئيناي بؤ زمانص خؤ ثصشكصش بكةين
ئةم بص طومان دزانني ئةظة  ثا ،زمانظانصت خؤ بتر خةمص لص خبؤن هصشتا لص زصدةكةن

 . ئةظة ئةوة يا بريا مة ثصأا طةهشيت ،نة هةمي زمانص مةية

 حاجي علو
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 / طالطالةكة، دظصت بئصتة طؤتن 

 

ذ نوو مة بةرص خؤ دا فصركرنا  ،٢٠٠٨ ضاث كري )زمان زان(براسيت ثشيت مة 
ةم ئيت نيزيكي ئصكني بؤ ناسينا زمانص كوردي ل دةبريستانا وزانكؤيا دا ببينني ضةند ئ

 )صدمة كبیرة(زمانص خؤ يص بةهديين، بةداخةوة هلنطظينةكة مةزن ئةم هلنطظني 
نة قواعدا زماين  ،وةكي مة دييت زانا يصت زماين بةهديين يص زمانةكي دي ضص دكةن

دةستوورا زماين دظصت ذزماين دةرئصخن،  ،مة يصت بذصرن و ذصكظةدكةن، قواعدا زماين
طوهداريا وان بكةن  ،ص ثريةمصرا وثريةذنا ئةظيصت ل طوندا دووري زمانصت بياينذدةظ

ئصكؤ ئصكؤ ئامرازصت زماين وطالطاال هلذةنن وذصك ظةكةن  ،ث درصذي ونا فرا
وبةرانبةري زمانصت ديتر بكةن وةكي سؤراين وفارسي وعةرةيب يان ض زمانص بياين، 

نةك ئةوان خبؤ يص ضص كري كوو هةر زما ،ئةظ تشتة مة ل زانكؤ يصت خؤ نة ديت
هةتا خوندةظانص  ،هصض بةرانبةري زمانص مللةت ثص دئاخظت نابت ،بؤ وان بت

دا أةوشةنبري  ،نة زمانص دةيكص ،كوردي ديت ئةو يص زمانةكي بياين دخوينت
.. ئاخر دومايص نا ضار بوون أابوون زمان ئنكليزي بكار ئينان ،... وزانسيت ثص بزانت

 !نص ذ ثؤال ئصكصدابؤ فصر كر

هةر ت وي  ،بكار ئينانا ثةيظصت عريب قةدةغةية :تشتةكي دي ئي عجيب مة ديت
هةتا  ،وةخيت دا ثةيظصت بياين هةر ئصكص ذزمانةكي دئينن تصكل زمانص كوردي دكةن

قاي زمانص ئنكليزي يان ال  ؟ض معنةية ؟دةست ولنطصت خؤ ذصك ناناسن، ئةظة بؤضي
يب؟ زمان ئةوة مللةت سظك تص بطةهت وبزانت، نة توو تيين ضصترة ذزمانص عةرة

 . ثةيظا بنةقشيين كةس تشتةكي ذي نةزانت

كوردي  بةشيل زانكويا بةغدا  يان عزالدين رسولمامؤستا معروف خزنة دار 
ناسراو ضاكترة لة ووشةيةكي خؤمايل  دطؤت [بةكار هصناين ووشةيةكي بصطانة ي



7  

 

ين ض ثةيظا سظك قوتايب تص بطةهت بكاربينن، ئةم ووسا نابصذين، ئةم دبصذ ]مردوو
ثةيظصت خؤمال ذي ديار بكةن و ثكار  ،وهصدي هصدي ئث نةكة فرا ودةمةكي درصذ

. بينن شوونا ثةيظصت بياين ضةنكو زمان فصركرن ث لةزص ثجي نائصت وسةرفةراز نابن
رةيب بؤأا دظصن، ئانكو ئةز دبصذم طةلةك ثةيظصت عة )جیل(كصم كصم سص ضار بابك 

 ،امر ،تام ،االزمنة ،صفة، حال ،قواعد، فعل، حرف، مرفوع، مجرور( :وةكي

ساال هةتا هصدي هصدي ثةيظصت خؤمال ديار دبن  ٢٠بؤدظصت بكاربينني  )..رط..ش
 ؟ثا مشروع نة تصطةهشيت ترة ؟وجيص وان دطرن. كي ذمللةيت دزانت ثأؤذة ضي تشتة

 ؟يان بووجة ضي تشتة

للةت ضي دئاخظت ووسا دنظيسن، ئانكو توو ضيأؤكةكص بؤ ببينة زمانصت اوروثا م
 ،دص وةكي تة تصطةهت ضةنكو زمانص وية ،ئصكي نةخوندةوار خبووين ث زمانص وي

زانايصت وان دةستوورا زمانص وان يا ذ ئاخفتنص ئيناية دةر، ل عرياقص ئةز 
ص طالطالةك ،خوندةوارةكي سةرفةرازم بةلص نقارم رؤذنامةكة بةهديين خبوومن

بئاخفتنا إايرانص  )بةري بطرن(ذتلفزيونصت كوردي تص ناطةهم، بةلص تلفزيونا تيشك 
ئةوشك ؤ  ،ئةز تص دطةهشتم، دةنك وباسص أاديؤا يريظانص هةرديسا ئي باش بوو

 . يص شؤيل بووي ثشيت خوندةظان ذعرياقص طةهشتنة وان

شةثلني ضصكر،  تصكل كرنا أصزمانص يا هةردوو ئاخفتنصت سوراين وديناين ئةظ
أةطةزص وان نة ئصكة، أستة طرصدان نة ئصكة،  ،ضةنكو أصا زمانص هةردووكا نة ئصكة

 ـ:قواعدا زمانص بةهديناين بتر سةر دكصشتة فارسي ذسوراين وةكي

 سؤراين :فارسي /كوأةكةم :ثسةري من ديين / :كوأص من

ية  وةكي فارسي ئةو شك ،طالطالصت سادة ذصك بطرن طةلةك ية دروستة
هةردوو ئايل تص ناطةهن  ،هةردوو زمان شةوشاندن ،بةلص قواعد تصكل كرن ،دروستة

هةأن  ،و ل ئةجنام دا كورد زمانص خؤ نزانن ئاخفتنا نظيسينص نة ئاخفتنا مللةتية
بطةأصن ناف مللةيت هةطةر هةوة ديت كوردةك ظان ثةيظصت أصزمانا هةوة ضصكري 
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ئيت شاشن ئو هةوة ضةند زمانص  هنطي دص زانن هوون ضةند ؟ثدةظ دبصذت
بةهديين يص تصك بري. هةطةر نة ذبةر دميةنا ومسلسلصت تركي وموسيقا كوردي 

 . ئصك دةقيقةكص تلظزيونصت بةهديين نا ظةكةت ،بت

بؤ ثؤال دووازدص ئامادةيي/ ضاثا  )زمان وئةدةبص كوردي(بؤ منوونص مة كتابا 
ثشيت مة ثضةكص  ،ة كةفتثدةست م ٤٣٨/٢٠١٤ كوردي/ سثاردن ٢٧١٥/دووص

                                                             
  .ئةف ثةيظة شاشيةكة ذهةزار شاشيا، كفرة هؤسا بنظيسن، ئةو مرؤظص ئةظة نظيسي هةر نةي  :سثاردن

ة )سثصر(كوردة، زمانص كوردي يص بةهديين نزانت، هيض كوردةك هؤسا نا بصذت، أةطةزص ظص ثةيظص 
ضاوكص  وةكي ظةشارتن طوهاأتن مزاخنت... ...، ثتنص )سثارتن(جاوك  )سثارت(دةمص بؤري يص سظك 

حةالندن، خاثاندن، ضاندن، بذاندن، كةظالندن، أةطةزص ظان  :دنظيسن وةكي )د( )ئاندن (تصثةأكري ئث 
دظصت حمكةمص ظةكةن حاكم زمانص سوراين بت  )وو، ا(.  ديسا دةنطص )شبھ مصدر(وةكي ضاوكية 

تنا باكوور ضاوا دخوينن ئةم ذي ووسا، هةر ديسا ئاخف )مووسل(ئةوان ضي طؤت بال ووسابت ئةو 
 دص ووسا نظيسني.  )وو، ا(ورؤذئاظا ضي دةنطي دبصذن 

من ثخؤ زمانص كوردي ل ضوو قوتاخبانا نة خووندية بةلص ثا زمانص مةية، دايك وبابا ئةم يصت .  *
فصركرين، ذ زمانص عريب وئنطليزي وئةملاين مة ثأ قواعد ذي يا خوندي، قواعدا هةر زمانةكي ئانكو 

، يان أصا زمان ل سةر أةوان دبت، ثةيوةنديا كتك وثيت وثةيظصت زماين لصك دئصنة دةستوورا وي زماين
نة زمانة ونة ئةدةبة، وةكي مامتاتيكص ئةو  )أصزمان(أسنت، حةموو زمانا دةستوورا خؤ يا هةي.  ئانكو 

يظا نيشا ة، معلمص أصزمانص نة معلمص زمانيية، نةظصت ئةو معنا ثة)ـ ثةيوةنديةيت relativity) عالقيةية
قوتابيا بدةت، ئةو معلمص مامتاتيكصية/ يص فيزيائي، دظصت ئةو عيالقيص نيشا وان بدةت، ض عالقة ثةيظا 
وئامرازا لطةل ئصك هةية وضاوا بكاربينن دا مفهوومةكي بدةن تص بطةهن، ئانكو حةموو زمانصت دنياي 

قواعدصت ( :ناظ خؤدا ياهةي ثكوريتوةكي ئصكن، ثشيت عالقيص بزانن، ذنوو تايبةمتةندي هةر زمانةكي ت 
 )زمانا خأا ئصكن، بةلص تايبةمتةنديا هةر زمانةكي نة وةكي ضوو زماناية، نينن دو زمان وةكي ئصك ئةبةد

هةما تة قواعدا زمانةكي باش زاين دص قواعدصت دنيايص خأص تص طةهي، هةما قواعدصت دنياص خأص 
دظصت ضي ثةيظا  :ذبةر ظص ئصكص ئةم دبصذين )ندن زاينتصطةهشيت دص قواعدا زمانص خؤ يص دةيكص بص خو

سظك ية ناس ئةم بؤ قوتايب بكاربينني بال ثضي زماين بت، ئةم ل عرياقص حةموو ثةيظصت قواعدص ث عرةيب 
دزانني، يا باش ئةوة ئةم وان بكار بينني هةتا خوندةظانصت مة باش سةرفةراز دبن، ثشيت هنطي ثةيظصت 

 :ضي بنظيسني ضصترة )فعل(ا يصت بياين ثكار دص ئينني، هةتا ؤ ئةم نزانني شوونا كوردي دي بذصرين شوون
  هةر ووسا لطةل طةلةك ناظ وئامرازصت أصزمانص يصت دي. )كار، يان كردة يان فرمان(
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بةرص خؤ دايص طةلةك شاشي مة تصدا دينت، جمللدةك بؤأا دظصت هةتا حةموو شاشيا 
 :بةلص دص هندةك ئيت طرنك دياركةين ،شرؤ ظةكةين

 )يا، يص، يصت(ـ ناظصت ثصكظةنانص هةر ئصكسةر ئيت وةرطصأاينة وشؤيل كرينة  ١
 ،، جار نينن)يد(جار  )د(جار  )يصن(جار  :بؤ ثالدانص وظةقةتاندنص، ئيت ظةشكاندينة

ثتنص، جار  )د(جار يا هةي  ،هةر ئصكسةر نينن )اقرار (يصت نيشانكرنص بؤ معنا دانان 
 . )يد(

ئامرازةكة كووظيية ت ضوو ئاخفتنصت كوردي دا  )يصن(يةفةرة و دظصت ئةم بصذين 
ذ هالت ونة نينة ث ضوو لةهجا، نة سؤراين ونة كرماجنيا ذؤري ونة يا خواري نة رؤ

أؤذ ئاظا، ئةم طةأياين ناظ مللةيت ل ئالةمانيا ل حةموو كوجنا مة طةلةك كورد 
ئصكسةر نابصذن ئانكو  )ت(بةلص باكوور وأؤذئاظا دةنطص  )يصن(ئصكي نةدطؤت  ،دينت

طةلك جارا ل  )وةكي كت نصر )يص(كؤم دبت  :كت مص/ يصت :كت نصر/ يا :يص(
هةما دوو بص دةنط لثص ئصك هاتن، طةلك جارا  نابصذين )ت(عرياقص ئةم شك دةنطص

بةلص كةسةك نابصذت  )يص(ئةو نري ومص ذي ديار ناكةن حةموو دبن ئصك ئامراز
 . ل هةر ضار ثارضصت كوردستانص ،ئةبةد )يصن(

بةلص مة ديت  ،ئصكسةر يصت هونداكرين ذ زماين )ئي، ية، ئيت(ناظصت ثصكظةنانص 
 :كوردي طشت يص تصك شصالي زمانص ]٣ ،٢/  ٢٠ منوونةك [الثةأ

 . جودانة ذصك ئيت ئةو كار :يا دروست ]....... جودانة ذصكد ئةو كار[ -

ث ثةيظا ثصش خؤ ظة  )ت( ،تصدا نينن )د(ضوو  ،جودانة ذصك تئةو كار :ثدةظ
 دنووست

 ذصك جودا د جهصن( ،كةفتينة ثال كاران ئةوصن . ئةو جهناظني كةسي يصن لكاو[

ذصك جودا  جهصت ت :ث دةظ )ذصك جودا دانة ت ت جهصتئي :يا دروست ]دانة

 . ناظص ثصكظةنانص + ثصشناظ ت ]دانة
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ث هةمي  ،ت ئاخفتنا بةهدينا دا نينة لطةل ناظا ،)ئامراز(وةكو  )د(هيض دةنطص 
 )دا(جؤتة ثصشناف قةدص ثاشي  ،ل هةمي دةما ،جؤرا ل هةمي جها ل هةمي عةردا

ديار دبن  )ت(هةمي ئيت كأن بص دةنط  ئةو ذي كارةكي حشكة، لثصش ئاخفتنص
ئاخفتنا (بةلص ضةنكو دا  ،ة)ت(ئةو شك ثدةظ  )د+كار (وطةلةك جارا هوندادبن 

 )د(بةر ئصكظة بينني ئةم دص بصذين يا دروست ئةوة ئةم لطةل كار  )سؤرا و يا بةهدينا
 . بنظيسني وضاوا ثدةظ بصذين دروستة

 third :ت( )اء الفاعل الغائبت(ـ شونناظص لكاو يص بكةرص بتنص سصي  ٢
person singular)   ئةظة نا ضصبت، ئةو هةما ل ثص  ،يان يصت )يت(دنظيسن

 ،دضت( )بزن ( )خدر( :بنظيسن وكي )ي(ظصت  ثص نة ،ثيتةكة كأ هات ثخؤ دلظينت
 )ت(ثضةكي  ئةترووش وةكي ناحيا ،أاستة ل هندةك عةأدا ،)دص مرت،دكأت

 يتة نةزانيةكة كرصتة ئةم بنظيسني [ ئةو دص كةظبةلص ئةظ ،زصدة دشكينن ثدةظ
ثا بؤ كةسص ئصكص شك دظصت بصذين [ئةز دص  ]يتئةو دض ،يتئةو نا نظيس، كوما

هةمي دص بنة  ،كت وكؤم،ئةو دص كةظني ئةم دص كةظنيكةظيم /هوون دص كةظني 
 :أصزا :١٥خؤنة أصنووسا ثؤال ئصكصة؟ بأصنة الثةأ  ،هؤسا ضصنابت... .  ئصك وةكي

 . ذترسادا ماموستايا نة وصرية هندةك أستا بؤ منووين بئينن ،٤، ٣

كارص  :دبصذت ،عةجصبا سةرص عةجصباية ت شرؤظةكرنص دا ٥/  ٣٠ ـ الثةأ ٣
كارص بكةر نةناس  )حازر(ل دةمص نةبؤري  )ئصك كارة(ئانكو هةردوو  ]صتة دان[
ت، يا هةرة كامباختر هةر بةحسا ناسراو ونة ناسراو ئصكسةر ناكة )مبني للمجھول(
ئةو ئامرازا ثسيارصة بةرانبةري وي  ،يا كرية ئامرازا مةرجي، ئةظة ضصنابت )كةنطي(

ض طاظا، ض أؤذا، ض (هةية، ثضةكص ث هصزتر دبصذن  )هةما(بؤ مةرجي ئامرازا 
 :وبكةرص وص شك ئي مفهومة )..... سةعتا

دص  ،صتة دان طرنطي ب ثصشةسازيص )كةنطي([:أستا مةرجص يا بكةر نةناس
 .]وةالت ثصشكةظت
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 ]دص وةالت ثصشكةظت ،بدةن هةما طرنطي ث ثيشةسازي[  :يا دورست

 ]دص وةالت ثصشكةظت ،بدةنطرنطي ث ثصشةسازي  ض طاظا[    يان

 ]دص وةالت ثصشكةظت ،هاتة دان طرنطي ث ثيشةسازيهةما [    يان

 ـ:دظصت ئةظةبت أستا مةرجي يا بكةر ناس

دص وةالت  )بدةن(للةيت طرنطيص ث ثصشةسازيص هةما كاربةدةستصت م
 ،ثصشكةظت

هات  )دورسترة دان هاتة / بةلصصتة دان(أستا نةناس  ،)بدةن(كارص أستا ناس 
 )دان (و بدةن دص بتة ضاوك  )فعل مساعد(كارص يارمةتيية 

هةطةر ئةم لثص شاشيصت ظص كتابص بضني دظصت كتابةكة دوو جارا مةزنتر بنظيسني 
 . هندةك شاشيا بةر ضاظ بكةين يان ديتنا خؤ لسةر بصذينهةتا كوو 

ووسا نينن ت  ،ـ طةلةك ناظ ذخؤ يصت هاتينة بكار ئينان بؤ هندةك معنا ٣
بةلص بصذي ئةظ  ،وبةرانبةري وان يصت هةين ل ناظ زمانص مة ،ناظ زمانص مللةيت دا

ذن أستا ئانكو هوون نزانن بص )ئةرص ونةرص( :نزانن زمانص كوردي وةكي ،زانا
 negative(بؤ معنا )دانان وضةثكرن(يان  )أاست وضةث، يان داناي وضةثكري(

affirmative(،  ئانكو دانان)مة ثخؤ فام  ،وضةثكرن )اقرار/ إثبات / تاكید، نفي
/ ئانكو  إنشاء(تشتص مة زاين  ،ئةوان بكار ئيناية )دانان(نةكر بؤ ضي تشيت معنص 

بةلص  )القانون سن/إقرار(ية ناسة ل ناظ مللةيت دانان طالطالةكة  )أستة ئاظاكرن
 . هةطةر هوون دص معنةكة دي بؤأا ضصكةن ئةظة تشتةكي دية

ئانكو لثص ناظي  )أاناو(سؤراين دبصذن  ،)بالعربیة، ضمیر(ـ ديسا شونناظ  ٥
جهناظ  )جهناظ(هصش ئةو دروسترة ذبةهديين  (pronoun) وةكي ئنكليزي

ضصترة ذناظص شاش، يان بصذن  ،ئص ثا هةر سؤراين بت (locative ظرف مكان(ئانكو 
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ئةو تشتةكي  )مكان االسم(ضصترة ذ )بدیل/ نائب االسم(شونناظ ئانكو شوونا ناظي 
 . وةكي سؤراين ضصترة بؤ ئصككرنا هةردوو ئاخفتنصت كورديأاناو يان ذي  ،دي ية

ية؟ و ثضي ئةظة هةوة ذكص دةرص ئينا ]يان طةردانكرنا كاري ،ديسا [رصذةيا كار
ظةدطوهصزن دص بؤضي طالطالصت كووظي ذكارخانا  )دةما(هوون يص كاري ل ؟زمانيية

 ،ما ضص نابت بصذن دةمكار ،خؤ ئيننةدةر؟ يان دص بصذن دةمص بؤري و يص نة بؤري
خؤنة عريب زمانةكي حةرامة، ووسا  ،يص حازر، يص مستقبل، يص تام ،دةمص بؤري

نةبؤري بةلص هةر بةشةك ذوان ثصنج دةمن دةمصت كاري كرنة دوو ثشك، بؤري و
هؤسا حةمي يصت تصك شيالين لطةل دةمصت  ؟ثا دص ضي بصذنة هةر ئصكي ذ وان

سؤراين، ئةظة ضصنابت، دظصت سظكترين زمان وثةيظا بؤ قوتابيا بكاربينن دا زوو بابةيت 
 . تص بطةهن

مصت كاري ـ ديسا ثأ شاشي وطوهاستنا ئامرازا لطةل ناظا وكارا ل حةموو دة ٦
يصت تصك شصالين ودةنط يصت طوهاستني كو ئةم نةشصني حةمووكا ثأصزكةين ئصكؤ 

أاستة ئةم بةهدينان ل دةمص بؤري  )هاتن ،هات(ئصكؤ ل سةر بئاخظني ئصك ذوان 
 ـ:ة)ه(نة  ة)ئص ( بةلص أةها كارـ أةطةز )هاتن(و ضاوك دبت  )هات(دبصذين

دص ئينت ئينا  ،بئينة، دئينت( )ئصني دص ،دص ئصت ،دئصن ،دئصت ،بئص بئصن :ئص (
مي ئاد/  وةرة / مي ئايد ،بوةرة ،بؤ ،بئص بيا بياو باو :فارسي/ شبكي كوردي( )…
بكار نائينت بةس هندةك  )ه(ئصك ذحةمووا  ))،ئاورد ،بارؤ ،بئاري بئارؤ( )مياد

دص مة  ،هةطةر تشتةكي طشيت با ل زمانص بةهديين ،طوند ذ بةهدينانا بكار دئينن
ونة دةمصت  ،بةس بؤ دةمص بؤري ثتنص )هات(طؤتبا ثا ئةظة تايبةمتةنديا مةية وةكي 

 . لسةر زمانص مللةتةكي بكصشني دي، نا ضصبت تايبةمتةنديا كؤمةلةكي كضكؤك

طةلؤ  ،بةس مة زاين با ئةظ ثةيظة ثضي زمانيية )هةذي ئاماذة ثص كرنصية( :ئصكةدي
ةظ تعبرية مة يا هةي بةيل نة ث ظان هةلبةت ئ ؟ذكي عةردي ظان استرياد كرية
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ثص  (يان  )…ية هصذاية ئةم  :ية فةرة ئةم بةرص خؤ بدةينص. يان( :وةكي :طالطاال
 )بالمالحظةمن الجدیر (يان تصبيين  )..دظصت ئةم طوه بدينة

[هصذا،  :مة دوو ثةيظصت هةين )هةذي(نابتة  )هصذا(ضوو جارا وضوو طوهاأتنا 
ئةظنة  ][هاي + ذ+ص ،)هةذي(ئل ضوو جيا وضوو هلجا نابنة ئةظنة هةردوو  ]هصذا ئي

 . )تستحق(بةلص هصذا تشتةكي دية ئانكو  )ئاطةه + لص(سص ثةيظن ئصك معنص ددةن 
ئةظةشك نة وةختص  )ئاماذة ،ئاموز، ئامؤذ(بةلكي ئةظة ذ فارسي سازكربت  :ئاماذة

 . وصة ئةم تص بشصلني هصشتا زووة

ظدا كوو قوتايب ثص شاش دبت، شوونا ئةم بؤأا وطةلةك تشتيت كووظي يصت نا
 . سظك بكةين ئةو ئالؤز دكةن

هيض بةحسا ساغ وشكةسيت ئصكسةر تصدا نينة نيشانصت ساغ وشكةسيت ئيت هوندا 
بووينة، زمانص بةهديين هةطةر بظان نيشانصت شكةسيت ديار نةكةن، ئانكو زمانص 

ةموو أص ل بةر خوندةظاين بةهديين نينة، سةر هندص أا، سؤراين تصكل دكةن، ح
 . ئنكليزي فصردكةن ،هوندا كرن ل ئةجنامدا كوردي هصالن

جودا  )سؤراين وبةهديين(دظصت هةردوو زمانا  :جارةكةدي ئةم دوبارة دكةين
جودا هةر ئصك ل جيص خؤ أصزمانا خؤ فصربكةن، ثشيت سةرفةرازدبن ووردة ووردة 

سادة ذصك بطرن ذ أؤذا بةري دا ئةو تصكل بكةن ثشيت بضنة زانكؤيص، بةلص ثةيظصت 
شك ثصضك ثصضك وهصدي هصدي ذطالطالصت سظك ويصت وةكي ئصك ل مدرسا 
سةرةتايي هةتا يصت بلند، هةر كاتبةك دظصت ئي ئازاد بت ث نظيسينا خؤ وةكي دلص 

دص  )سوراين + بةهديناين(خؤ دص ثةيظا ذ زمانص خؤ بذصرت ويصت ئاخفتنا دي شك 
هةر هؤسا ثشيت سص  ،يان سؤراين يان ديناين :صك أصزمانصتيكل كةت بةلص ث ئ

 )نةث لةزص دص طةهنة مرازص(دص زمانةكي تصكل وجوان فصربن  )جيل(ضار بابكا 
دظصت لص كؤلينص نةكة فرا وسةبرةكة باش هةبت دا زمانةكي باش ثةروةردة 

 . باش هلذةنت وأصزمانةكة أاست ذص دةر ئصخت ،بكةت
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بأيار دظصت بئصنة دان ثصكظة أوونصني ئو هندةك دةستوورا بؤ ئل دوماهيص طةلةك 

ناضصبت هةر ئصك  ،ئيمالئص دانصني كوذان ئامرزا وثيتا جودا بنظيسني يان ثصكظة بنظيسن

 . دظصت أصنووس حةموو ئصكدةست بت ث دانانةكة طشيت ،خبؤ إأصنووسةكص ضصكةت
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 سةر و نيشانصت زمانص كوردي ث ئاخفتنا بةهديين

ديناين دئصتة ظةشكاندن ث دوو رِةنطا، دوو أةنطصت ئاخفتنص يصت  زمانص .١
/ مجرور(جار ئي شكةستيية  )مرفوع(ناظ تصدا جار ئي سوارة  ،هةين

كؤم يان دمص ئاخفتنص يان تصثةر يان  ،ل طؤري ناظص نصر يان مص، كت )منصوب
 .تصنةثةر

يان بوون يان  رستة ث زمانص بةهديناين ئاظا نابت بص كار، وةكي كارص هةبون .٢
كرن يان كارص دروست، هةطةر بتر ذكارةكي تصدا هةبت دبتة رستةكة دووتا 

 .)جملة مركبة أو معقدة(

دبصذنص أةه/ رةطةز، بنكص كاري طةلةك جارا ضوو  ،ة)بنك(كورترين كار   .٣
 .معنص نادةت

ئةوة يص ل دةمص بؤري يص سظك بؤ  ،كورترين كار مةعنا دروست بدةت .٤
 .كاربةسةرص كت

بةلص هندةك  ،نينة ناظ جؤت يان كؤم ،هةرو هةر كتة ،ظ ل زمانص بةهدييننا .٥
 .ئامراز هةينة بؤ تشتةكي دي مةعنا كوم يان كت ددةن

بةلص ناظ دئصتة ناسني هةما  ،ئامرازصت ناسينص تصدا نينن )نكرة(زمانةكي نةناسة  .٦
 ،حشكةهةر ووسا ناظ ثتنص ل دةرظةي رستص ئي  ،كةفتة ئت رستةكة ئاظا دا

 .ئي نةناسة نة نصرة نة مصية نة كتة نة كؤمة

ئةو جيص  ،معنا رستص قامي دكةن نة جهطرن )راناوةكاين لكاو(شوونناظصت ثصظة  .٧
شوونناظصت جودا ناطرن، هةر ووسا سةر دكصشنة تشتص بص طومان، بؤ دةمص 
بؤري سةر دكصشنة كاربسةري، ضةنكوو كار يص تةمام بووي، دةمص نةبؤري 

هةطةر بكةت يان  ،ري ضةنكو ئةو ئي بةرضاظة بص طومانسةر دكصشنة بكة
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نةكةت، ذبةر وص ئصكص رستا ئاظا دظصت ناظص ئاشكةرا تصدا هةبت يان شووناظص 
 .جودا

دوو شوونناظصت تايبةت ل زمانص بةهديين يصت هةين ئةو نة لكاون ونة جودانة  .٨
 نصر ،كت وكؤم، سصيص نة تكةسص صهةر سبؤ  )ص( ،بؤ هةموو كةسا )خؤ(

 .بؤ كاربةسةرص دووص ،ومص

يان  )قتلتني(ببنة طالطالةك وةكي عةرةيب  ،ناضص بت كار وبكةر وكاربسةر .٩
 .)كوشتمت(سؤراين 

 ،ئصك ذوان هوندا دبت ،دوو ثيت يصت بص دةنط هةما كةفتنة بةرئصك .١٠
 .ئانكوو دةنط ذص نائصت

ي ض ،ئيت بص دةنطن بةهرا بتر ئيت ثتنص نة )الجر حروف(ئامرازصت ثصشناظ  .١١
ئصكسةر هوندا (ثيتا كأ ل بصش بت دلظينت وهةطةر لثص بصت بص دةنط دكةت 

 .)دكةت

 .نصر و مص ئت ئاخفتنا بةهديين دا هةية وئاشكةراية .١٢
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 ثارضصت ئاخفتنص
 

رستة ية ثصكهاتيية ذثةيظا، ثةيظ بةركصت زماين  ،ئاخفتنا بةهدينا ثصكهاتيية ذرستا
هندةك  ،هندةك ثصنيشانن ،ازنهندةك ئامر ،هندك كارن ،هندةك ناظن ،نة

 ـ:ل زمانص بةهديين دوو جورصت رستا يصت هةين ،ثصشكارن

ئاخفتنا وص ية تةمامة تص  :يان أستا ئاظا ،يان أستا تصطةهشيت ،رستا دروست :ئصك
ض كارص هةبوونص يان كارص بوونص يان  ،طةهشيت ية، ئةظ رستة ئاظا نابت بصي كار

طال بت هةطةر طال ةت ضص دبت رستة ئصكهةلب ،كارص كرين يان كارص دروست
 ـ :كار تصدا هةبت وة كي

 .............................ة/ كارص هةبوونص... ئةظةية

 ....................... ة/ كارص هةبوونص... ئةظة تةختة

 .................. ة / كارص هةبوونص... ئةظة تةختص منة

 ب / كارص بوونص................. ... تة ماستبشري د

 ....... كر / كارص كرنص... كرتة كراسص خؤ حشك 

 طظاشت / كارص دورست ........... طظاشتمن كراسص خؤ 

 :ئةظ رستة ية بص كارة ،ئانكو نة تص طةهشيت :رستا نة دروست :دوو

 نة ية ئاظاية ،دةرطةهص خانيص مة ـــــــ نة تص طةهشتية

 ابوو بكارص بوونصئاظ ــــــ بووظةدةرطةهص خانيص مة 

 كينونة :دروستبوو ث هةبوونص ـــ ةدةرطةهص خانيص مة ئي نوو
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 ـ:ئةو رستةكة تص طةهشتيية ئصك كار يص تصدا وةكي :رستا سظك :سص

 كارص هةبوونص ية نـــ  نكوردو عةرةب برايصت ئصك

 كارص بوونصة ب ـــــــ تة ماستبشري دص 

 صيةكارص كرنكر  ـــــ كرمة تؤظص خؤ بن عةرد 

 كارص دورستة دؤت ــــــــ دؤت بصريص ثةزص خؤ

هةطةر رستص بتر ذكارةكي تيداهةبن دبصذنص رستا دووتا يان لصك  :أستا دووتا :ضار
 ـ:وةكي )جملة معقدة او مركبة(سوار 

 قةلةمص تة كأي ئي شكةسيت بوو

 ببينمتة  دظصت من

 ةئي جوان كريكراسص وص ت بةر خؤ 

هةطةر ذصك ظةبن دص بتة نة تص طةهشيت  ،وو كارايةية ث د :رستا مةرجي :ثصنج
 ـ:ضوو معنص نادةت ث ئصك كاري وةكي

 هةطةر توو بضي دص بيين

 هةما ئةو هات ئةز دص بصذمص

 ،ذبلي كارص داخوازي ،رستة ل زمانص بةهديين دةست ثص ناكةت ث كار :شةش
 ـ:وةكي

 خبوونة دةرزاخؤ

 وةرة هصرة

 هلكةن ئاطرص نةورؤزي
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 ـ: كارص هةبوونص هةر و هةر دكةفت دوما رستص وةكيبةطشيت :هةفت

 . ئةظةية

 . ئةظة تةختة

 . ئةظة تةختص عماديية

 . تةختص عمادي ئي نووة

 ـ :بةلكي هندةك جارا ئت ناظ رستص دا بت وةكي بةرسفصت ثسيارا

 ذبةر بةرسفا ثسيارص رستةكة تص طةهشتيية ،كارص هةبوونصية ةئةوــ ـ  ةكتابا من

رستة ثص  ،ك جارا شونناظص ثصظة/لكاو جيص كارص هةبوونص دطرتـ هندة:هةشت
 ـ:هةبوونص ثخؤ شونناظي ثصظةية وةكي ضونكة كارص ،دروست دبت

 بؤ كةسص سصيص كت )كينوونة(ـــــ ة شونناظة وهةبوونة ةئةو نةل مال

 بؤ كؤم )كينوونة(ـــــ ن شونناظة وهةبوونة نئةو نةل مال

 ة وهةبوونة بؤ كةسص ئصكص كتشونناظ ـــ م ــئةز نةل مامل

 ـــــ ين شونناظة وهةبوونة بؤ كةسصت ئصكص كؤمني ئةم نةل مال

 كت هةر ووسا بؤ كةسص دوص ـــــ ي توو نةل مايل

 كؤم ــــ ن بؤ كةسصت دوص نهوون نةل مال

 ـ:هندةك جارا ناظصت ثصكظةنانص شك جيص كارص هةبوونص دطرن وةكي :نةه

 رستص ئاظا دكةت بصي كار ،ــ يص/ كت نصرل قوتاخبانص ـ يصمامؤستا 

 يا /بؤ كت مص ل طاأانص ـــــــ يا ضصل

 يصت/ بؤ كؤم ت شةأي دا ـــ يصتذن و زةالم 
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 ل مالص ــــــــ يص /كت نصريص ئةز 

 ل مالص ـــــــــ يا/ كت مصيا  ئةز

 بةلص ت نائصتة خوندنئةم يصت ل مالص ـــــ يصت /كؤم 

لص لناظ ئصزديصت بن كةندي كارص هةبوونص هةر ثص وسا لطةل هةمي كةسا، بة
ذبةر هندص ئةز دبصذم زمانص بن كةندي / دةظةرا القوش  ،دظصت بؤ رستص حةموو جارا

بؤ  ،ذحةموو ئاخفتنا بةهديناين دروسترة وئةوة زمانص كوردي يص ثةيت وةكي دبصذن
 ـ:منوونة

 ةل قوتاخبانصي يصمامؤستا 

 ةل ماالمةي يا فاتص

 . ل وص دةرصنة ـ ثضووكص ل وص دةرصنة ثضووك يصت

 لظص دةرص نا ئصتة طؤتن ذبةر دوو بص دةنط )ت(

 أمثلة لإلعراب منوونة بؤ هلذةنينص

 milk is yogurt / ـ شري ماستة ١

بتدأ مرفوع(ثصش طؤتنة / ئي سوارة  :شري ُ  )م

 )خبر مرفوع(ثصطؤتنة ئي سوارة  :ماست :ماستة

 ئنكليزي ل (is ) كارص هةبوونصة وةكي )ة(

 the milk turns into yogurt / شري دبتة ماست ـ ٢

 شري ثصشطؤتنة / سوارة

 شونناظص لكاوكت يص سصيص)ت(. beكارص بوونصة ب،  do تصسكرنة د :دبتة
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third person singular S . 

 كارص تصنةثةأة  .into وةكي )تحویلللحرف جر ( /ثصشناظة بؤ طوهاستنص)ة(

 ماست ثص طؤتنة / سوارة

 :ئةظة تةختص عمادية ـ ٣

 ثصش طؤتنة ئي سوارة/ ساغ ،ئةظ نيشاندانا نصزيكة :ئةظة

 هشياركرنة تليا خؤ دص ثصظة نصي )ة(
 بارة )مرفوع خبر(ئي ساغة  ،ثصطؤتنة ،تةخت ناظة :تةختص

 بؤ كت نصر )يص(ناظص ثصكظةنانصة بؤ ثالدانص  )ص (
نيشانا  )ي( )مجرور الیھ مضاف(ئي شكةستية  ،بار هلطرة :عمادي :عمادية

 كارص هةبوونصة أستة ثص ئاظابوو )ة(شكةستنصة/ 
 ،نة تص طةهشتية / كار تصدا نينة ،ئةظ أستة ية بأية(دةرطةهص خانيص مة ـ   ٤

 )جملة غیر مفیدة
 ئي سوارة/ساغ /ص ناظص ثصكظةنانصة بؤ ثالدانص ،بارة ،ثصشطؤتنة :دةرطةه
ئامرازا  :ةستيية وديسا بارة/ يصئي شك بار هلطرة :خاين )خاين ـ يص(خانيص 

 ثالدانصة بؤ يص نصر
 شونناظص جوداية ئي شكةستية/ بار هلطرة :مة
 )أستة دروستبوو بكارص هةبوونص ( ئي ظةبوويةـ دةرطةهص خانيص مة/  ٥
 )دةرطةه(بؤ نصر  )للوصف(ئامرازا نيشانكرنصة  :ئي

/ صفة(ثصنيشان ئانكو نة كارة دبتة )بةرص تةمام بووي(كارص دةمص  :ظةبووي

 )حال

 كارص هةبوونصة، أستة ثص ئاظابوو :ة
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 ناظ
 

 )الكالم محور(ئانكو أكةهص زمانيية  ،ناظ ل حةموو زمانا ثةلةوانص ئاخفتنصية
حةموو ثصنيشان يصت ث ناظي ظة، حةموو كار يصت دةستص ناظي دا، ئامرازصت دي 

 ـ:ناظا طةلةكن ئانكو زماين ثصكظة دكةن، جؤريت ،حةموو بؤ لصكدانا زماين نة

 ـ:وةكي ،)اسم علم (يصت طوندا يان تشتا يان مروظا  :ناظصت ثصناظكري ـ:1

 ،طؤمل ،كوردستان ،مووسل ،اللش ،عرياق ،موسؤ ،كورتان ،خدصدا ،عةيل
 دةشت ،ضيا ،زنار ،كةندال،فرات

 ـ:وةكي )ضصكرن( هندةك ناظ ذ ثصنيشانا دئصنة طرتن ـ:2

 دينؤ ،قةجنؤ ،خأؤ ،كالؤ ،ضةلةنط ،كةذص ،جوانص ،ثورتؤ ،سورؤ ،رةشؤ

كوو ثصوةندي لطةل ئصك هةية  هندةك ناظ ذ ثصكطةهشتنص دئينة طرتن ـ:3
 ـ:وةكي )اسماء نسب(

 عةرةيب ،مزووري ،بؤيت ،خةتاري ،ئصزدي ،ئصسظين، دهؤكي ،خانكي

 :ناظصت سظك ـ  4

دةمص بؤري تةمام بووي هةر ووسا ث أصزا  ،هندةك ذكار دئصنة طرتن ـا 
 ـ:دئصنة حسصب كرن وةكي )الحال(نيةيت ضؤ

 ظةشاريت ،خناميت ،ضاندي ،دروويت ،خواري، مراندي، كوشيت

 :وةكي ذكار دئصنة طرتن ئةوشك )فاعل اسم( يصت سظك ـ ناظيت بكةري:ب
 تصكؤشةر ،كةفتك، نظيسكةر،ـ خؤرةك



23  

 

دبنة ناظصت  )ناظ + كار(ثصكهاتينة ذ  ،ئةو ناظ بكةرن :ناظيت دووطةه ـ 5
 ـ:ثيشي

زةنبيلفرؤش،  )وةأاز(ئاظبةالظ  ،رؤذثةرصس ،تةشيأصس ،ـ دارككةر وةكي
 .ماستفرؤش، مةلووككصش، تريهاظصذ، نانثصذ

 ـ:)ناظ +ثاشطر ( ـ ناظصت دوو طةه يصت ثيشي 6

 ،سؤلبند ،جؤتيار ،قةلةمدار ،رصنجبةر ،زيرةظان ،طؤلكظان ،سةردار شظانكار،
 دكاندار ،خزنةدار

 ،دروار ،دصران ،نةجاأ ،جؤت ،خةثار :سظك وةكيـ ناظيت ثيشي يصت  7
 بةترمة ،درونة

 ،باجان ،سصظ ،جةه ،طةمن ،ستصر ،ثةز ،ـ أؤبار :ـ ناظصت تشتا وةكي  8
 حةالن

 ،وجدان ،بص بةخيت ،جةثي ،راسيت ،شةأ ،ـ خصر:نافصت ئاخفتنص وةكي ـ  9
 ئيمان ،نةزاين ،كةيف ،ترس

ـ :نة ئت ئاخفتنص دا وةكييصت كارا ناظن وئيت مص حةموو ضاوكـ  10
 . كوشنت، طرتن، مالشنت، بازدان، رظني ،خوارن، نظيسني

                                                             
  . هةما دوو ناظ، يان ناظةك و ثصنيشانةك ثصكظة بصذن، دئصنة حسصب كرن ئصك

ـ تةشي أصس/ :صكظة بنظيسن وةكيثةصظ، ئةز ل نك خؤ دبصذم حةق بت ث
تةشيأصس، زةنبيل فرؤش / زةنبيلفرؤش، دارككةر. ، سةر أةق/ سةرأةق، بص 

بصبةخت... ..  ، ئةظص كتكص بأيارةكة طشيت ثص دظصت، ضص نابت هةر  :بةخت
  .ئصك وةكي خؤ بنظيست
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ثصظةكةي ودوبارة بكةي  )م(هةر ضي ناظي هةبت دقاري  جؤتة ناظـ  11
طندور ومندؤر، خاأوت وماأوت، ،ـ ثضووك و مضووك، خرأ ومأ :وةكي

 ....... ياجوج وماجوج

ل ظص دةرص  ،را لطةل ئامرازا زجنريصثصكهاتينة ذهذما ،ناظصت هذمارا ثأصز ـ 12
ناظصت هذمارص  . هذمارا ثأصز ل ئاخفتنا بةهديناين جوداية ذئاخفتنا سؤراين ويا فارسي

نائصتة  ،)ص(هةر ووسا ئامرازا زجنريص  )يص ـ يا ـ يصت (بصي ناظصت ثصكظةنانص  نينن
 ناسكرن هةطةر نة ئت رستةكة ئاظادا بت وةكي

 كت نصر/ كت مص/ كوم/ يا ضارص/ يصت ضارص ـ يص ضارص :ضار :بةهديناين

 هةر ووسايصت ثصنجص ـــ  يص ثصنجص/ يا ثصنجص/ :ـــ ثصنج

 / ثصنجةمني ثصنجةم :سؤراين ثصنج

 ضوارةم / جوارةمني :ضوار ــــ

 )سوظةم، سوظةمني(سوم/ سومني ــ  :سي :فارسي

 كةنديار د )ضهار(ـ ل شنطارص شك وةكي فارسا  ضهارم / ضهارمني :ضهار

 ظان طالطاال هلذةنة

 ئةز يص ثصنجصمة

 / ثصشطؤتنة، ئي سوارة / ساغ :ئةز

 ئامرازا ثصكظةنانصية بؤ ناظص هذمارص :يص

 )مبني بالعربیة(ظة  )ص(بارهلطرة ناظص هذمارصية ئي بةستية ث  :ثصنجص

ثاراستنة ضةنكو لديف  :شونناظص لكاوة جيص كارص هةبوونص يص طريت/ ة’ م :مة
 )ص(دةنطدار هات 
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 ناظص تة يص شةشصية

 ثالداية بارة ئي ،ثصشطؤتنة ئي ساغة :ناظ

 ئامرازا ثالدانصة بؤ كت نصر )يص( :ص

 ئي شكةستيية ديسا ئي ثالداية ،بارهلطرة :تة

 )ناظ(ديسا ئامرازا ثصكظةنانصية/بؤ ثالدانا نصر  :يص

ظة/ ية هةبوونة  )ص(شةشص ناظص هذمارصية بارهلطرةي بةستيية ث  :شةشصية
 اراستنةوث
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  ناظ ظةشكاندن

 

دئصتة طؤتن  )مواقع اعراب ،وةرطصأانا(ناظ ل زمانص بةهدينا ث دوو أةنطا 
 وةكي زمانص عةرةيب وئينطليزي وئةملاين، بةلص زمانص بةهديين وةكي ئينطليزي دوونة

((Nominative، Accusative مرفوع و)ئةم دص بصذصنص  )منصوب+ مجرور
 ،يان دص بصذين ناظص ساغ وناظص شكةسيت )شكةسيت(يا دي ئاخفتنا  )وارس(ئاخفتنا 

 . ئاخفنت سةردكصشتة وي ،أكةهص أستصة ،ئي سوارة (Nominative) ناظص ساغ

ئةوشك دروستة  ،وةرطصأانا تصثةأ وتصنةثةأ :ئةم دقارين ناظةكي دي بصذينص
ثةأة ل حةموو ضةنكوو وةرطصأانا سوار/ ساغ وةكي وةرطصأانا بكةرص كارص تصنة

يان ئةم  ،بةلص وةرطصأانا شكةسيت وةكي بكةرص كارص تصثةأة دةمص بؤري ،دةما
 ،فاعل و مفعول ،وةرطيأانا بكةر وكاربسةر :دقارين بصذين لثص دةمص بؤري و نةبؤري

 . حةموو طؤتن وةكي ئصكن ئصك معنص ددةن

مرازةك ئل ظي جي ناظ ئي ساغة ئي ثتنصية هةطةر ئا ـ:ـ وةرطصأانا سوار 1
ضةنكوو ئةوص ئامرازص مةعنا  ،لثص هات خؤ ثص دطرت بةلص أةنطص وي نا طهؤأت

 ـ:خؤ يا تايبةت يا هةي وةكي

 ضؤنة ناظ طاأانص ــــــــ ضصل/ ساغ /بص ئامراز ضصل

بؤ  يصت :صت مة ضؤنة ناظ طاأانص ـــــ ضصل/ ساغ / لطةل ئامرازضصل
 كؤم

 ية / بؤ كت مص :لطةل ئامرازدار/ساغ  ية كةسكة ــــ ة كةسكة/ داردار

 ت كةسكن / دار ئيت كةسكن ــ دار/ ساغ / ئيت كةسكندار
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لظي جي ناظ دئصتة ظةشكاندن ث نيشانا شكةستنص  :ـ وةرطصأانا شكةسيت 2
ئةظ نيشانة هيض معنص نادةت وهةر  )بؤ كؤم :بؤ كت نصر، ا :بؤ كت مص، ي :ص(

 ـ:ذناظي نا ظةبت وةكي

نة ئامرازا  نيشانا شكةستنا مصة )ص(/شكةستية  صمريشكص هصككر ــ مريشك
 ،تشتةكية

نيشانا  ،نة ئامرازة تشتةكية )ي(/ شكةستية  يديكلي بانط دا ــ ديكل
 شكةستنا نصرة

نيشانا شكةستنا  ،نة ئامرازة تشتةكية)ا(/شكةستية  اضيضك ضيضكا طةمن خوار ـ
 كؤمة

ئاخفتنا سوار، ضونكة  هندا دبن هةطةر ناظ كةفتة بن طةلةك جارا ئةظ نيشاننة
ئاخفتنا سوار قاميترة ذ يا شكةسيت ذبةر ئامرازا سوار معنا تايبةت يا هةي ضصنابت 

 ـ:وةكي ،فرامؤش بكةن

مريشكا جينارا هيك كر، ئاخفتنا سوار/ = مريشكص هيك كر +مريشكا جينارا 
 ديار ترة ساغ

كةفت بن هةطةر ناظةك  ،ـ وةرطصأانا سوار ثهصزترة ذ وةرطصأانا شكسيت 3
وةرطصأانا سوار دص ثسةركةظت و دياربت  ،وةرطصأانا سوار وشكةسيت ت ئصكجيدا

 ـ:يا شكةسيت دص هندابت وةكي

 وةرطصأانا ثسةركةفيت ــــجيص شكةسيت ــ جيص سوار/ساغ 

 ئةمحةدي نان خوار انان خوار ــــ بزن صئةمحةدي ـــ بزن ابزن

 بفرؤشةنةبان  صتضصل بفرؤشة ـ الضص نةبان ــ صتضصل

 دذوار ئةو دأي صئةو دأي ــ كووضك يدذوار ـ كووضك صكووضك
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 . ـ وةرطصأانا سوار يان شكةسيت هةر ئصكص جيص خؤ يص تايبةت يص هةي 4

 ـ:ئةظنةنة )مرفوع (جيصت وةرطصأانا سوارـ ساغ 

 ـ:بكةر يص نةبؤري / حازر و داهاتن وةكي ا ـ

 شريي ددةت ـــــ بزن/ كتبزن 

 بزن/ كؤم ــبزن شريي ددةن ــ

 دص ناين خؤت ـــــ حةسةن حةسةن

 كؤظة دضت بال بضت ــــ ئةو / ساغ / كت ئةو

 كؤظة دضن بال بضن ـــــ ئةو / ساغ / كؤم ئةو

 ـ:وةكي هةردوو ئيت سوارن/ ساغن )المبتدأ والخبر(ثصشطؤتن وثصطؤتن  ب ـ

 فعل كينونة / كارص هةبوونص بؤ كت )ة (ة ـــــ ثصشمةرطة شصر

 كارص هةبوونص بؤ كؤم )ن(ن ــــ طةه مصرثصشمةر

 هةر ووسا)ة(ـــــ  ةدةرطةه دار

 فعل كينونة /كارص هةبوونص بؤكؤم )ن(ن ـــــ هصك غةرز

 ـ:ـ وةكي:)موصوف(نيشانكري  ج ـ

 ئامرازة ،ئي ظةكرية ــــ دةرطةه / ساغ /ة كارص هةبوونصية دةرطةه

 ئامرازة ،يةضصل/ ساغ / ة كارص هةبوونص ية ث شرية ـــــ ضصل

 ئامرازة ،ئيت كةسكن ـــــ دار / ن / كارص هةبوونصية بؤ كوم دار
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ئامرازا نيشانكرنص لثص  ،)موصوف(ل زمانص كوردي بةهديين/ نيشانكري  :تصبيين
كينونة يان كارص دروست دص ل ثص ئصت،  ،دئصت بةلص ثصنيشان كارص هةبوونص
 . هةردووكا ظةشكاندنا وان ية سوارة

بار ثتنص ظةشكاندنا وي ية سوارة ديسا لثص وي  :ار هلطر/ ثالدانبار و ب د ـ
 ـ:ئامرازا ثصكظةنانصية وةكي

 ئامرازا ثصكظةنانصية / كت مص يا يا شظاين ـ بزن/ ساغة بزنا شظاين / بزن

ئامرازا ثصكظةنانصية بؤ  يصيص ضصلص ــ طؤلك/ ساغة  طؤلك ص ضصلص/طؤلك
 كت نصر

ئامرازا ثصكظةنانصية بؤ  يصتكص ــ /يصت مرش ضيضك صت مريشكص ـضيضك
 كؤم

 ـ:ئصكص بؤ دةمص بؤري وةكي كار بةسةرص ه ـ

 خوار ــــــ نان نانمن 

 فرؤتن ــــ بةرخ بةرخ هةوصريا

 كر ــــــ هةظريهةظري ئةوص 

 ـ:بؤ دةمص بؤري وةكي بكةرص تينةثةأ :س

 كةفتم ــــ ئةز ئةز

 نظست ــــ حةميد حةميد

 بكةرص كتــــــ ت بؤ  نظست ئةو

  ـــــــ ن بؤ بكةرص كوم نظسنت ئةو
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 ـ:جيصت وةرطصأانا شكةسيت ئةظنةنة ـ 5

 ـ:يص تصثةأ وةكي دةمص بؤري بكةرص ـ ا

 نان خوار ـــ من /شونناظص كارص تصثةأة ئي شكةستية من

 / شونناظص تصثةأة بؤ كت مصصهةظري كر ـــ ئةو ئةوص

 نيشانا شكةستنا كومة )ا(ــــ  ثةز دؤت بصريا

 نيشانا شكةستنا كت نصر ي نان خوار ــــشظاين 

 نيشانا شكةستنا كت مص صنان خوار ـــ  غةزالص

 ـ :حازر يان داهاتن يان داخواز وةكي )نة بؤري(يص دةمص  كاربةسةر ـ ب

 / نيشانا شكاندنا كت نصر يخؤم ــ ناين /ناين  ئةز دص
 هةر ووسا /يددؤشن ـــ ثةزي/ ثةزيبصري  

 خؤن ــــ ناين /ي/ هةر ووساناين  شظان دص

 / كت مصص ــ دةفتةرةكص/ نظيست دةفتةرةكص غةزال دص

 / كؤما تيذ دكةت ـــ داسكا / داسكائاسنطةر 

 نيشانا كت مص صخبؤ ــــ خوارنص /  خوارنصوةرة 

 / نيشانا كؤمابضنن ــــ طندؤرا/  طندؤرا هةرن

 / نيشانا كت نصريلطةل خؤ بينة ـــ دارةكي / دارةكي

هةر ووسا ئةظ كاربسةرة  ،دووتصثةربؤكارص  كاربسةرص دووص ـ ج
 ـ:بةتايبةيت بةس بؤ كةسص سصيص كت وكوم شونناظةكي كورتة
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شونناظص كوأتة شونا كار  )ص(ـ  يصداـ من  ويدا من  ،حسيين دامن دينارةك 
 بسةرص دووصية

 / هةرووساص ـ طؤتصئةرص من    ؟وةرن وانطؤتة تة 

 / هةرووسا ص ــــ صمة دا ـــدا مريةمص  مة كراس

 تحت تأثیر الجر/ مجرور )اسم مسبوق بحرف جر( بنربي ثصشطريت/ ـ ناظص د

 نيشانا شكةستنصية/كت مص )ص(، ثصشناظة، /ث ماست كأي دينارةكصث من 

 نيشانا شكةستنصية بؤ كت نصر )ي( ،/ ثصشناظةذبؤراند ـــ /  دةرطةهيذ  تة

 نيشانا شكةستنصية بؤ كؤم )ا(ة، / ثصشناظة/ ــــــ سصظاة ئةز ضؤم

 )ا(هةطةر دنطدار  ،ـ ظةشكاندن ل ئاخفتنا دنا وشنطاريا دكةفتة ناف ناظي:تصبيين
 ،فالن ،شظان ،بوستان ،سليمان ،قاسم :وةكي ،)ص(دبتة  )ا(تصدا هةبت دةنطص 

 عةزمان ،ئؤمسان

 ـ:منوونة

 ـــ من نان دا قصسم يمن نان دا قامس

 نصــ ئةز ضؤمة ناظ بوست ئةز ضؤمة ناظ بوستاين

 نصــ تؤز ضؤ بةر عةزم بةر عةزماين تؤز ضؤ

 من طؤتة ئؤمسصن وةرة وةرة ـــ من طؤتة ئؤمساين

دص ئصتة  ،ـ ثاال ناظةكي بكةفتة سةر ناظةكي:مضاف إلیھبار هلطر/ه ـ 
 :شكاندن، وةكي

 ناظص ثصكظةنانصة ئامرازة بؤ ثالدان /كت نصر طؤلك/ ص  ضصلص ــ صطؤلك

 نيشانا شكةستنصة بؤ بارهلطر / كت مص / ضصل صلص ـــ ص/ض ـــ
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 ناظص ثصكظةنانصة بؤ ثالدان /كت مص/ضصل )/ياا (ـــ  ئةمحةدي الضص

 نيشانا شكةستنصة بؤ بار هلطر/ كت نصر/ئةمحةد )ي(

أاست ئةظ  ،٣أصزا  ٣٦ ل الثةأص ،ديسا ل ظي بابةيت أستةكة كامباخ مة ديت
بصذي ظان زانايا كورد نة ديتينة ضاوا دئاخظن، ئةز  وةرطصأانة يا ثصشي وثاش كري،

نازةنينص دص زاأؤكةك [ :ثخؤ باورناكةم كوردةكي بةهديين ئةظ أصزمان نظيسيبت
بكةر  ]نازةنني دص زاأؤكةكي بيت[ :ئةظ كار ل دةمص داهاتية دظصت بصذين ]بيت

ينص نازةن( :هةطةر دةمص بؤري با دص بصذين ،ئي ساغة وكاربسةر ئي شكةستيية
نة ئصكة ئةم بصذين سةرضؤنا  ،هةلبةت سةرانسةر ئةظ غةلةتينة ثأن )زاأؤكةك بوو

 .، ثا هؤسا قةت ضصنابت)سَھواً (ضاثكرنصة 
 

 )تحلیل / اعرابهلذةنني/  (منوونة بؤ ذصكظةكرنص 

 من نان خوار

 دةمص بؤري، شونناظص شكةستيية بؤ كارص تصثةأ ،بكةرص تصثةأة :من

 ئي ساغة ،يص دةمص بؤري كارص تصثةأ ،كاربسةرة/ بةركار :نان

ثص ،كارص تيثةأة دةمص بؤري، شونناظص لكاو كةسص سصي ثتنص ئي هونداية :خوار
 نةظصت

 توو كةفتية عةأدي

 بكةرص تصنةثةأة يص دةمص بؤري ئي ساغة :توو

شونناظص لكاوبؤ كةسص دووص كت/ ة  :كارص بؤري تصنةثةأ/ي :كةفت:كةفتية
 ثصشناظة

 /نيشانا شكةستنصة بؤ كت نصري/)جمرور(ثصش طرتيية  ي شكةستييةناظة، ئ :يعةأد
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 ضصلصت مة ضؤنة طاأانص

 ناظص ثصكظةنانصة بؤ ثالدانا كؤم :/ يصتصت ،بكةرةي ساغة/بارة ضصل :ضصلصت

 شونناظص جوداية ئي شكةستيية/ بارهلطرة :مة

 :غشونناظص لكاوة سةر دكصشتة بكةرص سا :نكارص بؤرية تصنة ثةأة /:ضؤ :ضؤنة

 ثصشناظة بؤ طاأانص :ةكؤما ضصال /    ــــــــ

 )ة(ثصشطريت بنربية ث ناظةكي شكةستيية :صطاأان

 دارت كةسكن

 ناظص ثصكظةنانصة بؤ ثصنيشانص/بؤ كؤم :)ئيت(دار/ ثصش طوتنة ساغة /ت  :دارت

 بؤ كؤم كارص هةبوونة :نأةنطية / / ثصنيشانة/ ناظصكةسك :كةسكن

 ئةز ضؤمة ناظ بوستصن

 ئي ساغة ،بكةر تصنةثةأ ل دةمص بؤري :ئةز

 ثصشناظة :ةلكاوة/  ،شونناظص ثصظةية :م كارص بؤري سظك / :ضؤ :ضؤمة

 ئي ثالداية )جامد ،ظرف مكان، مبني(جهناظة ئي حشكة  :ناظ

 )بوستاين(بار هلطرة ئي شكةستيية ثئاخفتنا دنا وشنطارص  :بوستصن
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 )(ثاشطريصت ناظا 
 

 

 ـ:ئامراز يصت هةين لثص ناظا دئصن، هندةك معنا لص زصدة دكةنهندةك 

هةظالبةند / دووبةند /  :ئانكو لطةل / ثصكظة طرتن يان بةسنت وةكي :بةند ـ 1
 شازبةند / سؤلبةند

 ،زصرةظان ،رةزظان،شظان :ئانكو ثيش/ خودان ثصيشةكي تايبةت وةكي :ظان ـ  2
 نؤترظان

 ،سةردار، قوماندار، دةفتةردار :وةكيئانكو ثصكريص تايبةت،  :دار ـ  3
 مةلووكدار، خزنة دار

دارككةر،  :خودان ثيشةكي ناسة، وةكي )ماھر(ئانكو ثالةكي ثصكري  :كةر ـ  4
 تةظنكةر ،كةالشكةر، أةنطكةر

 ،شؤلكار ،هةظالكار :ثالةكي ثكصرهاتيية بؤ شؤيل، وةكي ئانكو :كارـ   5
 خلمةتكاركار ،خودانكار

 بةندةوار ،كوردةوار ،خوندةوار :وةكي ،ثص ناظكري نيشانةكة ئانكو :وار ـ  6

 ،لةمةند، ئاظامةندودة :تصر، وةكي ئانكو، تةناهي، ئاشت، كأ، هصسا، :مةند ـ  7
 مةندةهؤش ،عةأدةمةند

 رصبةر ،أصنجبةر :ئانكو كارةكي يان تشتةكي ثصشكصش دكةت وةكي :بةر ـ  8
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 ،زصأك :زصأ ،تةشيك :تةشي ،كتك :ئانكو كضككرن وةكي كت :ك ـ  9
 )ثسكت(نانك  :نان

 :هذير :وةكي ،ئانكو كضك كرن لطةل شكاندنص/ بص ثصويسيت :ؤك ـ  10
 ،طوندكؤك ،طوند طوندك :خةختةتؤك :خةتك :خةت ،هذيرؤك :هذيرك

 باجصركؤك ،باجصأك ،باجصأ

 ،يان بؤ دةالل كرنص هةطةر ناف ئي كضكؤك بت ذبةرص دا :ؤك ـ  11
 . خوشكؤك :خوشك ،شومامؤك :شةمام ،كؤككيش :ـ كيشك:وةكي
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 ناظ دانان
 

 ،نا ية ئاظابت ،مة طؤت أستة نا دروست بت بص كار، هةطةر أستة بةس ناظ بن
 :ثصشطؤتن و ثص طؤتن ،وةكي

 / أستةكة نةئاظاية / مجلة غري مفيدة سدأرجل  مصر شصر ــ

 /وونص أستة ئاظا كركارص هةب :ة :الرجل أسدٌ  مصر شصرة ــ
 التنوین لإلقرار ،بالتنوین أصبحت مفیدة/ أل للتعریف

جملة أستة نةية ئاظاية /  ،ــ كارص هةبوونص نينة رجال أسود ــ مصر شصر
 غیر مفیدة

ُسودٌ الرــ  نمصر شصر َل والتنوین أصبحت جملة خبریة مفیدة :جالُ أ  ن/ بأ
 كارص هةبوونص أستة ئاظاكر

بؤ ثصنيشان/  ،ثصكظةنانة )ية( ،هةبوونة )ة( ـــة زةر ةيضصل زةر ـــ ضصل 
 كت مص

ضصل زةر ـــ ضصل ئيت زةرن ــ ن هةبوونة بؤ كؤم/ ئيت ثصكظةنانة بؤ 
 ثصنيشان/ كؤم

نا  )ن(بةلص بؤ كوم  ،دص بتة بوو ،هوندابت )ة(هةطةر بتة دةمص بؤري دص 
 هوندابت بوو دص بتة بوون وةكي

 هوندابوو )ة(ت ـــ مصر شصربوو. كة مصر شصر

 كؤم :كؤم ن . نـــ مصر شصربوو نمصر شصر

 هندابوو :ة . ـــ ضصل دةيكبوو ةضصل دةيك
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 كؤم دياردبت :ن . ــــ ضصل دةيكبوون نضصل دةيك

 رستا زمانص كوردي نا ئاظابت بص كار، يان بوون يان هةبوون يا دروست وةكي

 رسفا ثسيارةكص بتئةظة دةرطةهص خاين ــ رستة نة ية ئاظاية هةطةر نة بة

 )ة(ئةظة دةرطةهص خانيية ـــ ئاظابوو ث هةبوونص 

 ظةبوو :دةرطةهص خاين ظةبوو ـــ ئاظا بوو، ث كارص بوونص

 دةرطةهص خاين شكةست ــ ئاظابوو ث كارص دورست شكةست
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 حالثصشكار/  / والة ناو ،هةظالناظ ، /ثصنيشان
adjective / adverb 

سةرو نيشانصت ناظا ديار  ،لديظ ناظا دئصن ك ثةيظنهندة ـ:/ثصديار ثصنيشان
دكةن، ناظ ثص دياردبن ودئصنة ناسني، بةلص طةلةك ئيت طرنكن ت زمانص كوردي 

 :وةكي ،ئةو ث طةلةك أةنطانن وطةلةك أةنطصت ئاخفتنص ذص ضص دبن ،دا

 :ـ ثصنيشان ذ ناظصت أةنطا و سةرو نيشانصت تشتا، وةكي1

 بص ئؤل ،نةخؤش ،ستوور ،كحش ،طةرم ،بلند ،سؤر ،زةر

 ـ :وةكي ،)ضؤنيةيت/حال (ئةو شك دكةظنة جيص  ،ـ ثصنيشانصت ظةطريت ذ كار 2

 كةالندي ،خواري ،ضاندي ،أوونشيت ،نظسيت

 ـ:وةكي ،)امساء النسب(ـ ثصنيشانصت ظةطريت ذ ناظصت طةهشتنص  3

 قائيدي ،باعةدري ،ئصزدي ،مزووري ،خانكي ،مام رةشي

 ناظص طةهشتنصية ة ـــــخانكي هاتنة ماالم

 ثصنيشانة ذناظص طةهشتنص هندةك زةالمصت خانكي هاتنة ماالمة ــ

 يان ذ نيظ رستص وةكي،ـ ثصنيشان ضص دبن هندةك جارا ذ أستا تةمام 4

 ثصنيشانة أستةكة تةمامة .)مذوولة ث دةرزاخؤظة يصت نظيست(قوتايب ئي 

 / ثصنيشانة ذ رستص )فأية ث طوهارصت خؤ(كيشك ية 

                                                             
  .ظ شوونا بةلص بةهدينا يا كرية هةظالنا )خوشك(ث زمانص شبكي و هةورامي ئانكو  :والة

ناظي  :ضةنكو معنا وص ئةظةية )ثصنيشان(خوشكناظ، بةلص يادروست بصنيشانصت ناظينة، دظصت بصذنص 
  ثسةرو نيشان دكةت
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 شبھ جملة ـــ نيظ أستةية / )ثشرية(ضصل ية 

 شبھ جملةنيظ أستةية /  ــ )بص داسكة(ثالة ئي 

 وةكي ،ـ ثصنيشانصت بياين  5

 جةمدي ،سالك ،معقم ،جةميي

 ـ:وةكي )ت ناظدا(بص ئامراز  )ناظ +ثصنيشان (ـ ثصنيشان هةينة ذ دوو ثةيظا   6

 خومشصر ،شؤأسةر ،داينان ،شكمةذحي ،أةقسةر

 يا ثصشي ،نة ئصكن يهةردوو  )ي ،ي( :يسةرأةق يضةند مرؤظةكتوو 

 )يتوو(يا ثاشي أاناو لكاوة بؤ ثصبصذي  ،ئي ئامرازا نيشانكرنصة

 ئةو مرؤظ ئيت سةرأةقن ……... مسةرأةق يئةز مرؤظةك

ضي تشتص  ،هةبن )ئيت ،ية ،ئي (ضص طاظا ئامرازصت نيشانكرنص  :بص درصذكرن
بةلص ئةظ  ،ةك بت ض نيظ أستة بت ض دووطةه بتض ثةيظ ،لديظ بئصت ثصنيشانة

ئامرازنة ل حةموو ثارضصت دينان نة وةكي ئصك دبصذن، طةلةك ذص ئامرازصت 
 . بذارتنص ونيشانكرنص تصكل دكةن و هندةك ذص هوندا دكةن

  
  

                                                             
  .ـ:ئةز دبصذم وةكي ظان جؤتة نيشانا مرؤظ ثئصكظة بنظيست دروسترة وةكي 

 نص. سةرأةق، خؤمشصر، نانداي، دينةمصر، ضةنكو ئصك ثةيظ حسصب دبن ل ئاخفتنص و أصزما
  



40  

 

 ثكار ئينان و وةرطصأانا ثصنيشانا

هةر ديسا  ،انكرنصـ هةر و هةر ثصشيا ثصنيشانص ئامرازا ثصكظةنانص هةية بؤ نيش1
 ـ:كارص هةبوونص لثص ثصنيشانص دئصت

سةرو نيشانصت ناظص  )كؤم ،مص ،نري(بؤ  )ئيت ،ية ،ئي(سص ئامرازصت نيشانكرنص  ـا 
نيشانكري دياردكةن، لظص دةرص دظصت ئةم تيبيين دياربكةين كوو ئةظ هةرسص 

دياردبت  )ت(بةس  )ئيت(هةر بصذة ديار نابن هندةك جارا  ،ئامراز ت ئاخفتنص دا
 ـ:وهةطةر ثيتةك بص دةنط لثص بئصت هةر ئصكسةر نا ديار بت وةكي

 قةلةمي أةشة :قةلةم ئي أةشة ـ ثدةظ

 سصظة ترشة :سصظ ية ترشة ــــ ثدةظ

 ديار دبت )ت(ثدةظ هنارت مزن ـــ بةس  هنار ئيت مزن ــ

بصري ئيت مذوولن ثشصرص خؤظة / ئيت باش ديار دبت ضةنكو ثصشيا وص 
 رةك هةيةدةنطدا

نابصذن ضةنكوو بص دةنط لثص ت لظص دةرص  ـ ـ بزن سثي بوون بزن ئيت سثي بوون
 هات

 ، كارص هةبوونص بؤ كؤم ديار دكةت كو بزن طةلةكنن ضوو ئامراز ديار نابت /

ئةظنة ذ هةرسصك  )نصر، مص،كؤم(بؤ  )يص، يا، يصت( :سص ئامرازصت ظةقةتاندنص ب ـ
بةلص  ،هوندا دبت هةطةر بص دةنطةك لثص هات )ت(وهةر ديسا  يصت دي ديار ترن

شونا هةبوونص نيظ  ،لثص أستص نائصت )كينونة(ثصنيشانا ظةقةتاندي كارص هةبوون 
 ـ:لثص دئصت وةكي رستةكة ث كارص دروست

 ،، ناظص ظةقةتاندنصةصقةلةمص أةش نةبة ـ يص/ :ثدةظ قةلةم يص أةش نةبة ــ
 نةبة/ رستةية
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ظةقةتاندنصة بؤ  ئامرازا )ا ،يا(ــ  سصظا ترش نةخؤ :ثدةظ سصظ يا ترش نةخؤ ــ
 كت مص

 ناظص ظةقةتاندنصة صتحةبكصت سؤر نةخؤ ـ يصت /  :حةبك يصت سؤر نةخؤـ ثدةظ

 ،يصت سثي خبؤ ــ صحةبك :سثي خبؤ ــ ثدةظ صتحةبك

 ناتئصتة طؤتن ضةنكوو س ية بص دةنطة لثص هات ت

 :دئصت هةطةر قراردان بت وةكي راست لثص ثصنيشان )كينوونة(هةبوون  ـ ا  :2

 نــ ثضووك ئيت زيرةكة ــ بةران ئي قةلةو ةضصل ية ثشري

ثصنيشانص كارةكي دروست لثص دئصت، يان نيظ رستة  :ب ـ بؤ ظةقةتاندنص
 ـ:وةكي

ذبةر )ي(ـ ل ئاخفتنص  خبؤهيكا كةالندي  :ــ ثدةظ خبؤهيك يا كةالندي 
 ناظي هوندا دبت

 ثسثؤرص زيرةك ئةظةية ــ هةر ووسا :ثدةظـ ئةظةية ثسثؤر يص زيرةك 

ـ هةر بةرخؤكة ـجلكصت ثاقذت  :ـ ثدةظ بةرخؤ كةجلك يصت ثاقذ ئت 
 ووسا

وةكي ناظي نة نصرة و نةمصية نة كؤمة ونةكتة نة ساغة ونة شكةستيية  ثصنيشان ـ 3
 دةرظةي أستص

 ؟يان ناظ دبنة ثصنيشان ،ضاوا ثصنيشان دبنة ناظ ـ 4

 بؤ كؤم )ا(بؤ مص  )ص(بؤ نصر  )ؤ(= ناظ + [ )دنص + ثصنيشانئامرازا ظةقةتان (

 ـ:دص ثسةر ظةكةن وةكي

 هات سؤرؤهات ــــــ  يص سؤر
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 دظصت جوانصدظصت ـــــ من  يا جوانمن 

 ئةز حةالندم ئةمسةرائةز حةالندم ـــ  يصت ئةمسةر

 ـ:ـ ثصوةنديا نيشانكري و ثصنيشان دوو جؤرن  5

ثصنشان كارص  )ية، ئي، ئيت(ثظان ئامرازاية  ثصوةندي )رن/ قامي كإاقرار(ـ دانان  ا
 ـ:هةبوون وةردطرت وةكي

 أةشة ـ كت مص ية  مريشك

 سؤرة ـ كت نصرئي  كووضك

 زةرن ـ كؤم ئيت  طندؤر

ئامرازا ظةقةتاندنص  ،وةكي بار وبارهلطرة ثةيوةندي / بذارتن/ظةقةتاندن ب ـ
 ـ:صتثشيت وص كارةكي دروست ثص دظ ،’)يص، يا، يصت(

 :ـ كت / مص

 ]أةش ياضصال رةش هات ــ ثصنيشان لطةل ناظص نيشانكري [ ضصل 

 ]امحدي يابار وبار هلطر [ ضصل  ضصال ئةمحةدي هات ــــ

 ]نةهاتية تةكأي يا ضصال تة كأي نةهاتية ـ ثصنيشانا نيظ رستة[ضصل

 :ـ كت نصر

 ]أةش يص [قةلةم صفة وموصوفأةش شكةست ـــ  صقةلةم

 ]امحدي يص[قةلةم إليه مضاف و مضافدي شكةست ـ ئةمحة صقةلةم

 كؤم ]من كأي يص [ قةلةم شبھ جملةقةلةمص من كأي شكةست ــ 

 ]ترش يصت[سصظ  صفة وموصوف سصظصت ترش نة خؤ ـــ
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 ]امحدي يصتبار وبار هلطر [سصظ  سصظصت ئةمحةدي ــــ

 ]من ئيناين يصتسصظصت من ئيناين كانص نة؟ ـ نيظ أستة[سصظ 

 ،جوانتر :جوان(بةهرابتر ث دوو شكال دئصتة طؤتن  يشانا بةهديناينثصن ـ  6
 )كةظنترين ،مةزنترين ،جوانترين(شكلص سصيص  )..كةظنتر :كةظن ،مةزنتر :مةزن

ثئاخفتنا سؤراين زؤر بكار دئينن، بةلص بةهدينان كصم جارا بكار دئينن، ئةوشك 
ندةك ئامرازصت هندةك خةلكص نصزيكي وان وةكي قةزا ئاكرص، بةهدينان ه

 ـ:ثصكظةنانص لطةل ثكار دئينن وةكي

 يا هةر ية جوان / جوانتر جوان ــ جوانتر ــ

 كةظن ــ كةظنتر ـــ يص هةر ئي كةظن / كةظنتر

 مةزنتر ــ يصت هةر ئيت مةزن/ مةزنتر مةزن ــ

 :منوونة بؤ هلذةنينص

 ضصال تة كأي نة هاتية

 زا نيشانكرنا مصة بؤ بذارتنصئامرا :يا/  ،ضصل نيشانكرية ئي ساغة :ضصال

 نيف رستةية ثصنيشانة :)تة كأي(

 ئامرازا ضةثكرنصة :نة

 . هةطةر أاستبا )يا(شوونا  :ة ،بص دم ئي ضةثكرية )تام(كارص جبي بووية  :هاتية

 طندؤرصت هةر ئيت مةزن مة دظصن

 ،ئي ساغة )بتدأ مرفوعم(نيشانكرية/ ثصشطؤتنة  :طندؤر :طندؤرصت

 )ظةقةتاندن(يشانكرنصة بؤ بذارتنا كؤم ئامرازا ن :يصت
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هةر ديسا جلهص  )مةزنترين(نيظ أستةية ثصنيشانة شوونا  :)هةر ئيت مةزن(
 )خبر مرفوع(ثصطؤتنصة 

 دظصنبكةرة شكةستية بؤ  :مة

شونناظص ثصظةية سةر دكصشتة كاربسةري ساغ  :ن كارص سظكحازرة / :دظصن
 . كؤما طندؤرا

 ـ:)ئةم دظصني( :هةطةر بصذي

 )ئةم(دص سةر كصشتة بكةري ساغ  )ين ]ئةم دظصني طندؤرصت هةر يصت مةزن[

 تصثةأة و تصنةثةأة ت ئصكجيدا )شاذ بص أصزة/(ئةظ كارة ثتنص  دظصن. دظصني/

 هةظالكارثصشكار/
يا دروست  ،ثسةرو نيشان دكةت ضاوا كار دئصتة كرن )كارثصش(ئصكةدي يا هةي 

هةظالناظ (ن ثةيظا دبنة هةردوو طةلةك ذوا (Advevb) بصذنص ضؤنكرن ئةوة
 :وةكي )وهةظالكار

 . يصت ئاخظي )سةرفةرازي(لةوما ث )سةرفةرازي(توو ئي 

 ضمة ذؤر )بستة(مة و دص )بستة(ئةز ئي 

 ظةطةأيا )دلةكي شكةسيت(ث  ،ة)شكسيتدل (ئةو ئي 

 . نظيسي بلةزئةوص دةرسا خؤ 

 نن/ ضؤنكرهةر دوو ثصشكارن /هةظالكارن . هلضين جوانتة نةقشص خؤ 

يان نيظ  )ئصك ثةيظ (هةينة سظك/ئاسان  )ضؤنكرن(هةر ووسا وةكي ثصنيشانا 
لةوما دبصذنص  ،بةلص ل حةموو جارا ت ثصش كاريدا دئصن ،أستة يان دوو ثةيظ ثصكظة

لثص ناظي دئصت وئامرازا ثصكظةنانص  ،ثصنيشانبةلص هةظالناظ/  ،ثصشكردة / ثصشكار
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سص  ٨٣زانايصت كتابا مة بةحسص كري ت الثةأص خمابن  . هةردووكا ثصكظة دكةت
 :منوونة يصت ئيناين هةرسص ئيت شاشن

 )ا(بةس ئةوان  ،دروستكر )طةلةك ئاسص( )ا(ـ خانص لةث زصأين كةلةهةك1
بوو هةظال ناظ سةردكصشتة كةلةهص نة  )طةلةك ئاسص(ثصظةكر ت جيدا هةظالكار 

 (بةلص زانايصت مة ئةظنة هةرسص  ،)ية(كاري، ضةنكو ئةو ئامرازا ثصكظةنانصية بؤ مص 
 . يصت ذ بري كرين هةر ئةبةد نينن ت بريا واندا )ئيت ،ئي ،ية

 . ئي ساغة ،ثتنص دئصتة نظيسني ضةنكو كاربسةرص دةمص بؤري تصثةأ )كةلةهةك(

 :ثصشكار بت ئةظةية )طةلةك ئاسص(أستا دروست كو 

 . دروستكر طةلةك ئاسص ،خانص لةث زصأين كةلةهةك

نة  ،هةر نة تشتةكة ،} ئةظة هصش كامباخترة)زؤر كةظنة(مصذويا كةلةها دمدم ـ { 2
دظصت  ،هالناظة و نة هةظالكارة دظصت ئامرازا ثصكظةنانص بينني دا ئاخافنت لصك بئصت

 :هؤسا بنظيسني دا بتة هةظالناظ/ ثصنيشان

زؤر ية (هؤسا أستة دروست دبت  . ]كةظنة )ية(مصذؤيا كةلةها دمدم زؤر[
ٌ جداً  يانـ  قدیم جد [:هةظالناظة. كوذان دروستة )ةكةظن  )؟قدیم

ئةظ هةظالكار ية  . }ثاراستيية  )طةلةك باش(ـ{ثصشمةرطةهي سنوورص وةاليت  3
 present) ئةو تةمام ئي ثجيكرية بص دةم ،دروستة بةلص كار ثخؤ ئي كامباخة

perfect) ثاراسيت )يص([ )المثبتة الجملة(دظصت ئامراز هةبت بؤ أستا داناي  ،تام[ 

 ؟ثاراستييةطةلؤ ثصشمةركةي سنوورص وةاليت طةلةك باش  :بؤ ثسيارص

 .يص ثاراسيت ئةرص ئةوي سنوورص وةاليت طةلةك باش :أستا داناي

 .نة ثاراستييةنةخصر ئةوي طةلةك باش  :أستا ضةثكري
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 ـ:ئةظان طالطاال هلذةنة

 لةوما ث سةرفةرازي يص دئاخظي ،توو ئي سةرفةرازي

 )مرفوع وموصوف مبتدأ(ثصش طؤتنة ئو نيشانكرية ئي ساغة  :وتو

 نيشانكرنص ئامرازا ثصكظةنانصية بؤ :ئي

 ،ثصنيشانة/هةظالناظ ساغة :سةرفةراز :يسةرفةراز

 )المخاطب)(توو(شونناظص لكاوة سةر دكصشتة ثصبصذي  :ي

 ،بص مةرجيية ،ئانكو تشتةك يص أووداي ذبةر تشتةكي ،ثصخامة ئةظة :لةوما
هةطةر توو نةئي [ :أستا مةرجي ية ثشت أاستة ،وابا مةرجي يا جبي هايت ضةنكوجة

 ]توو سةرفةراز نا ئاخظي ،سةرفةراز باية

 سةرفةرازثصشناظة،  :ث ئةظة نيظ أستةية جلهص ثصشكاري :سةرفةرازي ث
 ،ثصنيشانة

 ثصنيشان كرة ثصشكار ،ثاشطرة :ي ،هةردوو لطةل ئصك بوونة ثصشكار

 ئامرازا كارص حازر بةردةوام بؤ كت نصر ،نانصيةناظص ثصكظة :يص

شونناظص لكاوة سةردكصشتة ثصبصذي  :ي ،كارص بةردةوامة دةمص حازر :يدئاخظ
 )توو(
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 verbـ  كار / فرمان / كردة / فعل
  

رستة بزمانص كوردي دروست نابت بص كار، رستا بص كار دبصذيين أستا نة 
 ،ص كارتصطةهشيت، ئاخفنت ل زمانص كوردي نينة ب

 ـ:جؤرصت كارا ضارن

ين/  ،م( )لكاو(لطةل شونناظصت ثصظة  )ة،ن(وةكي  )كینونة(كارص هةبوونص  ـ1
ثصظة  )بوو(،تصثةأ وتصنةثةأ نينة، ئةظة لدةمص حازر، هةطةر دةمص بؤري بت )ن ،ي

ضةنكو لثص دةمص بؤري  )مة نة طؤتص شونناظ(دكةن. ذبةر وص ئصكص مة طؤتص كار 
 ـ:وأين، وةكيونةبؤري دئصنة طه

 ة ـ ×ثصشمةرطة شصر بوو ـ ةثصشمةرطة شصر

 ن ـ نـ ثصشمةرطةه شصر بوورن ثصشمةركةه شص

 ئةز مصر بووم ـــــــ م / ئةز مصرم

 ــــــ ين ئةم مصر بووين ئةم مصرين /

 / توو مصر بووي ــــ ي توو مصري

 / هوون مصر بوون ـــ ن هوون مصرن

 ×/ ئةو مصربوو ةئةو مصر

 ئةو مصر بوون /ئةو مصرن 

 )be صیرورة(جوداية ذ كارص بوونص  is )كینونة(هؤسا كارص هةبوونص 
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هةربصذي كارصت  (verb to be،verb to do) كارص بوونص وكارص كرنص ـ 2
قامي (دروسنت ئصك تصثةأة ئصك نةتصثةأة، بةلص كارص هةبوونص ئانكو تشتةك هةبت 

 تصثةأ وتصنةثةأ نينة )كرن/ دانان

ئانكو تشتةك ثخؤ بتة تشتةكي دي، طةلةك جارا وةك  ،تصنةثةأ كارص بوونص
كارص هةبوونصية ل دةمص بؤري سظك، بةلص كارص بوونص بؤ حةموو دةما هةية 

 ـ:وتصنةثةأة

 . هنطظني دبتةضيضك/ باركص مصشص  دبتةـ هيك :دةمص حازر أ ـ

 . أصنجبةر بينة/ ئةم دص  مهندس مبةئةز دص  :دةمص داهاتن ب ـ

 . شظان بنةهوون دص  دكتؤر /حازم دص بتة جؤتيار / بيةتوو دص 

 . خؤش مرؤف ببنةخؤش مرؤف /  ببة داخواز / ج ـ

 ـ:هةربصذي وكي ئصكن هةبوون وبوون ل دةمص بؤري كار 

 . ئةو ية أةشة ــ ئةو ية سثيية :ة

 .وةكي ئصكن بةلص نة ئصكن ئةو ية أةش بوو ـ ئةو أةش بوو ـ :بوو
 ھي كانت سوداء ھي صارت سوداء ـــــ

 ـ:ئانكو ئصك دص كارةكي بتشتةكي دي كةت وةكي ،كارص كرنص تصثةأة

 ؟ئةوي ديوار ئاظاكر/ من ثصنج هيك يصت كرينة هصكةأوون/ كص ئةظة سثي كرية

 .كةينة/ ئةم ضوو نا  ؟ل وص دةرصدكةنة هوون ضي 

 ـ:ئانكو أيا كارةكي ديتر ظةدكةن وةكي كارصت يارمةيت ـ 3

بةهرابتر  ،ئو بةلكي هصشتا هةبن )هصالن ،وصرين، ذصهاتن، خواسنت ظيان، قارين،(
 ـ:ئةظ كار ثتنص رستص ئاظا ناكةن/ دظصت كارةكي دي ل ثص بئصت وةكي
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 ئةز دقارم تة بكوذم

 ذمن دئصت ئةز هةزار ديناري بدةم

 توو دوصري سةرص خؤ بئينية دةر؟

 ــ ئةز دظصم بضمة وةاليت. من دظصت بضمة وةاليت

لثص وان دئصت كار ل دمص حازر دةست  ،كارصت يارمةيت تصثةأن ـ ١تصبيين 
 ،ثصك

بةلص ظيان دبتة تصثةأ وتصنةثةأ، ل دةمص حازر وداهايت هةردوو  ـ ٢تصبيين 
شونناظصت جودا ساغ وشكةسيت بكار دئينت، بةلص شونناظص لكاو سةر دكصشتة يص 

 ـ:سوار/ ساغ هةر وهةر وةكي

 شونناظص ساغ ئةزر دكصشتة سة :م تة بكوذم ــــ دظصم ئةز

كةسص  )كوشنت(سةر دكصشتة ضاوكص نة ديار  )ت(تة بكوذم ــ  دظصتمن 
 )شاذ(كارةكي بص أصزة  )ظيان(سصي ثتنص، أاسيت 

 )ئةز دظصم تة ببينم ـ ئةز ديتنا تة دظصم ( ]دظصت من دظصت تة ببينم ـ من ديتنا تة[

طةل بكةرص نةناس ئةظ هةرسصك ديسا يارمةتينة ل )هاتن، دان، هصالن(
 :كارص سةرةكي لطةل وان دبتة ضاوك، ئانكو نةكارة ،وكرياركةر

 )تةهصال ئةو بئصتة طرتن ،من ئةو دا طرتن ،ئةو هاتة طرتن(

بنياتا كارص دروست ل زمانص كوردي  :كارصت دروست يصت ئصك أةطةز ـ4
ةكة بةهرا بتر ذ أةطةزا هيض معنص نادةن، هندةك ذص معن )جذر/أةطةزة/ أةه(

                                                             
  . جذر(ذ كؤظة ئيناية؟ زمانص مة ئي ئاشكةراية أةه ئانكو  )أةطي(بةس مة زانيبا بةهدينانا( 

سؤرا دبصذنص أةطةز، ثا ئةو زمانص وانة، بةلص زمانص مة بةهديين أةطي تصدا نينة، ذكص دةرص ظان 
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ة )ضاوك(معنا تةمام ل كارص كوردي  . وكصم ذوان معنا تةمام ددةن ،نيظةرؤ ددةن
ئةوشك دبتة ناظ، معنا ية تةمامة ل دةمص بؤري يص سظك بؤ كاربسةرص ثتين يص 

يان بنظيسن  ؟بؤضي )أةطي(ئةظةشك بةداخةوة زانايصت زمانص ديناين دنظيسن . سصي
ئةز نزامن ضي معنا وصة  )أةه(خؤ بنظيسن  يان ذي وةكي زمانص ،أةطةز وةكي سؤرا

أةها  ،هةتا مرؤظص نة خوندةوارشك دزانت )أةه(دينان دبصذنص  ؟)أةطي(دنظيسن 
 ـ:تشيت ضية

 ـ:ـ أةطةزص تةمام مةعنا ا

 رابوردووي سظك ـ ضاوك ـ أةطةزـ 

 مر ــ مرن ـ مر ـــ

 ميزت ـ ميز ـــ ميزتن ــ

 طؤتن ذبةر دوو بص دةنط ناتة )ش(فرؤشت.  ـ فرؤش ــ فرؤشنت ـ

 ث داسكص/ شالؤكص . درووت ـ دروونة دروو ــ ـ

 ث دةرزي ودةزي . ــ درووتدروار  ـ دروو ــ

 ـ:ب ـ أةطةزصت كصم مةعنا

 ــ كوذ ــ كوشنت ـــ كوشت

 ــ ضن ـــ ضنني ــــ ضين

 ــ ضني ــ ضاندن ـــ ضاند

 نظست ــ نظ ــ نظسنت ـــ
                                                                                                                                              

روستة، بةلص دروستة،نافك دروستة أةه ذي ية د )بنك (زانايا ئيناية؟ تشتةكي دي بثذنص وةكي 
  ناضصبت هؤسا زماين شاش بكةن. )أةطي(نة 
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 ــ كةل ــ كةلني ــ كةيل

 كةلني ـ كالندن ـــ كةالندــ 

 ــ كأين ـــ كأي ــ كأ

 ـ كأاندن ــ كأاند ــ كأين

 ـ:ج ـ هندةك أةطةزا هيض معنا نينة

 كر ــ ك ــ كرن ــ

 ــ ب ــ بوون ــ بوو

 ــ ب ــ برن ــ بر

 ــ مني ــ مان ــ ما

 ــ طر ــ طرتن ــ طرت

 ــ دان ــ دا ــ دة

 ــ أص ــ أصنني ــ أصين

أةطةزص وان نةوةكي ضاوكيية  )شاذ(/ نةئصك دةست نة ل أصزصد ـ كارصت 
 ـ:ونةوةكي كارص بؤرية يص سظك و نةسظك

 ــ ئص ــ هاتن ـــ هات

 ــ هةأ ــ ضؤن ــ ضؤ

 ــ بني ــ دينت/ دين ـــ ديت
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بص أةطةز، ئانكو رةطةز لطةل ثاشطر يان ثصشطر هندةك  ،كارصت دوو ثارضة ه ـ
رصت دروسنت لطةل ثاشطر وثصشطرا هةر ديسا معنةكة معنا يصت جودا ددةت، يان كا

 ـ:جودا ددت وةكي

 دةمص بؤري يص سظك  ضاوك

 ظةبوو ــ ظةبوون ـــ

 داكر ــ داكرن ـــ

 هلكر  ــ هلكرن ــ

 هلبوو  ــ هلبوون ــ

 ظةكةفت ــ ظةكةفنت ــ

 هلئينا ــ هلئينان ـــ

 دائينا ــ دائينان ــ

 أادا  ــ أادان ــ

دو ثارضة ثصكهاتيية ذ ثةيظصت بياين يان ثصنيشانا لطةل كارص كرنص  كار هةينة س ـ
 يان يص بوونص

 ـ:وةكي

 طةل كرن ــ طةل بوون :ثةيظصت بياين يان ثصنيشان

 سثي ــــــــ سثي بوو ـــــ سثي كر

 قةلةوكر قةلةو ــــــــ قةلةو بوو ـــــ

 جةمد كر ـــــــ جةمدبوو ـــــ مجدي



53  

 

 عةقم كر وو ــــــعةقم ــــــــ عقم ب

 )ئاندن(، ثاشطر كار هةينة ذثةيظصت بياين بص كارص بوونص يان كرنص ح ـ
 ـ:ثصظةدكةن دص بتة كارةكص تصثةأ ئي دروست وةكي

 جةمد ــــ جةمداند ـــ جةمداندن

 دةمر ـــــ دةمراند ــــ دةمراندن

 ـــ بةستراندن بةستةرة ــــ بستراند

 نحةالند حةالند ـــ ـــ  حةلني

 ـ:وةكي هةر ضي كارص تصنةثةأ هةما ئاندن ثصظةكةن دبتة تصثةأ ز ـ

 ــــــ كةظاندن كةفت ــــ كةظاند

 مراندن ــــــ مراند ـــــ مر

 فأاندن ــــــ فأاند فأي ــــ

 سؤت ــــ سؤتاند ــــــ سؤتاندن

ثصظة كةين دا بتر كار ثةيت  )ئاندن(هندةك جارا كارص تصثةأ شك ئةم دقارين 
 ـ:وةكي يان ثهصزبت بت

 كوشت/كوذاند، نظيسي/ نظيساند، سؤت /سؤذاند، بأي /بأاند

هندةك كار ناضصبت ظان ثصظةكةن هنطي دص كارةكي دذي وي كاري بكار ئينن 
 وةكي

 ببة :، هةأة،دئصخت :، دكةظت،ئصخست :كةفت

هندةك جارا دظصت بكةرةكي دووص بينني دا كارص تصثةأ دوو تصثةأ بكةين ئانكو 
 ـ:ز بكةين وةكيص
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 ئةوي نة خوار ــــ من ثص داخوارن

 معلمي ثص دا نظيسني ئةوي نة نظيسي ـــ

 ئةوي نة دفرؤت ـــ دةاليل ثص دا فرؤتن
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  ]prefixes and suffixes] )ثصشطر و ثاشطر(زصدةك يصت كار 

 

 ئانكو دوبارة هةطةر لدوما كاربت :ـ ظة 1

 ةنظيسيةظ ،كوشتةظة، خوارةظة، ضؤظة ،هاتةظة

 :ث لظني دكةت ،هةطةر ل ثصشيا كاربت ثةيت دكةت :ـ ظة 2

 ظةكة ـ ظةخؤ ـ ظةكوذة ـ ظةأةظي ـ ظةشارت ـ ظةطةمراند

 ـ:ل ثصشيا كار ئانكو داطصأان بؤ نشيظ وةكي ـ دا ـ 3

 داأذيا ـ داكةفت ـ دا هات ـ داخوأيا

 ـ:هةطةر ل دوما كار بت ئانكو ثةيت كرن معنص دطهورت :ـ دا 4

 أادا ،بةأدا ،زةمحةتدا ،ثص ظةدا

 ـ :بت وةكي كرنئانكو ت نشكص دا دةست ث  :ـ هل 5

 هل بوو ،هل هات ـ هل هاظصت ـ هل وةريا ـ هل ذةين

 ـ:ثصدا ضؤن وةكي ،ئانكو لطةل كار :ـ أا 6

 أاكصشا ،أاخست ،أاهاظصت ،أابؤري

 ـ:ئانكو لظني طةل ظةشكاندن وةكي ،ـ وةر 7

 وةرهاظصت ،داتص وةأ ،وةأدا ،وةراند ،وةرطصأا

ثصشطر نا ئصنة طوهاأتن لطةل دةما وئاخفتنص، بةس أةطةزص كار دئصتة  :تصبيين
ـ هل كةفت، دص هلكةظت، ية هلكةفيت بوو، نةهلكةفت، :ضارةكرن وةكي

 هند .... أابؤري، نةأابؤري دص طرتةظة، نا طرتةظة
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  )احلروف( ئامراز
 

ةستةكي ل بابةتص وان ذي دص ل ظص دةرص ئامرازا ثكوريت أصزكةين، بةلص هةر د
 ـ:دص بتر ل سةر ئاخظني

 ـ:وةكي )النفي حروف( ـ ئامرازصت ضةثكرنص 1

 . حازر يص دةست ثصك ،بؤري ،بؤ ضةثكرنا كارص داخوازي :نةـ 

 . بؤ ضةثكرنا كارص حازر وداهاتن :نا ـ

 . يان ئاخفتنص ،بؤ ضةثكرنا ثسيارص :نةءـ 

 . ضةثكرنا ناظا بؤ :نة ـ

 ،نة هةية ،نةهةبوونا تشتةكي ،بؤ نة مان :نينة/ تنة ـ

 . ضةث كرنا ثصنيشانةكة نيظ أستة بؤ :/ نة هةبوون :بصـ 

 . ئانكو ذبين درةوة )إنكار(بسيارة بؤ حاشا كرنص  :كا ـ

يان تصر بوو دا ئةو كار يان ئةو  ،تصرص كر ،ئانكو طةهشت، وبتر نةبت :بةس
 . تشت بسةكنت

 يان بتر نةظصت ،يان جي نةما ،ووئانكوو ئةو تشت نةما خالسب :هةو

 ،ئةظ ئامرازنة هةر وهةر ثصشيا ناظي دئصن )الجر حروف( ـ ئامرازصت ثصشناظ 2
وثص دبتة  ،بةلص ثدةظ لطةل ثةيظا بةري وص دبصذن، بريا وص يا لسةر ناظص ل ثص وص

 ـ:شكةسيت وةكي
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هةر  ،ئانكو ذجي بؤ جيةكي دي، ئةظ بصشناظ نينة ثتنص ،ئانكو بؤ، هةتا :ة ـ
 . وهةر ث دوما كارةكي ظة دنووست

لص  )ذ(ئانكو تشتةكي بدةيص يان تشتكي بؤأا بكةي، كوردستانا أؤذ ئاظا  :بؤ ـ
 )ذبؤ(زصدة دكةن دص بتة 

 ئانكو ذجيةكي بؤ جيةكي دوور، ذدةمةكي بؤ دةمةكي دوور :هةتا ـ

ئانكو تشتةك ت ناف هندةكا دابت يان ت هندأوو دا بت،  :)دا .... ئت(ـ 
أستةكص  )ت + كار(،قةتص دي كارة ،ثتين )ت(ئصك ثيتة ،ئةظ ثصشناظ دوو قةتن

لطةل  )أا(يان  )كر(يان  )دا(يان نيظ أستص ت ناظ خؤ دكةن، ئةو كار بةهرا بتر 
 . ضي كارص هةبت بت

 ،لطةل :بةلص معنا وص ئانكو ،ئةظ ئامراز جؤتة وةكي يا دي )ظة ..  ث.. (ـ 
 . كنووساندن/ زةلقني، وةكي ئص

ناظ  ،ئؤ هيش معنا وص فراترة ،هةردووكا لطةل ئصك )ت + دا(معنا وص  :ل ـ
 سؤرا طةلةك ثكار دئصت

دبتة  ،معنص نادةت )ل(لطةل دئصت، بص  )ل(هةر دةم ثيتا  ،ئانكو ثصكظة :طةل ـ
ناظ ئانكو كؤم، هةر ووسا ل بةر، ل سةر، ل بن، ل ثشت، ئةظنة جهناظن توو 

 دقاري ثصشناظ حسصب كةي

 ئانكو هةبوون ـ ئصكي تشتةك هةبت :ب ـ

و هةر دةم لطةل  ،طةلك معنا ظص ية فراية ،تشتةكي دص ثص كةي :ثـ 
 بكار دئصت )ص(شونناظص كورت 

 . تشكي دي دص كةي ،ئانكو ث هاري كاريا تشتةكي :ث ـ
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بةلص  )بة(دئصنة خوندن  بئةظ هةرسص ئامراز ث زمانص سؤراين هةميشة 
 .دئصنة خوندن )ث(هةرسص وةكي  بةهدينان بص دةنط دكةن

هندةك جارا ،ئانكو ظةقةتاندن/ ذصك ظةكرن، تشتةكي ذ تشتةكي بستيين :ذ ـ
ظة ... ذص (ئانكو ثارضةكي ذتشتةكي بستينة  ).. ظة كة... ذص (لطةل دئصت  )ظة(
 ئانكو صلة، دةظ ذص بةأدة )ذص.... بطةأص ،بة

ظنة هةردةم لطةل ناظصت ئة )ي، ن، ة( )الوقایة(ـ ئامرازصت ثاراستنص 3
وةكي شونناظصت  ،هةطةر ئامرازةكةدي ثسةرظةكرن ،دوماياوان ثصتصت دةنطدار دئصن

 . لكاو يان كارص هةبوونص

 و، ثاشي، يان، شك/ ذي، ديسا :وةكي ،ـ ئامرازصت لثص هاتنص4

 . )ض +دةم(هةطةر، هةما، بةس، ما، ـ  :/شةأتانصـ ئامرازصت مةرجي 5

 ضةنكو ،ذصأا ،)ذبةر وص ئصكص( ،لةوما :)ثص خامص(ان ــ ئامرازا ئةجنامد

 خؤزي، بال، خودص بكةم ،بةلكي، قةمي ،داـ :ـ ئامرازصت هيظيص6

 نةتص ،دووري ،ذدةر ،دةر ،ذبلي ،بليـ :ـ ئامرازصت ظاظارتنص 7

بؤ بةرسظص هةر ديسا بؤ شياركرنص يان  ،ها ،ئامرازا بانط كرنص !هؤ ـ8
 . ا دةنط كرنصلدوو ئاخفتنص و شصو ،ئاطةهي

طةلةك ل أؤذ ئاظاص بكار دئصت، ئانكو تشتكي نة طرنك بت  ئامرازة :ـ لؤ9
 ل دانانص، يان طرنك بت ل ضةثكرنص

 ـ:ئةو شك سص دةسنت ،ـ ئامرازصت ثسيارص10

 كوذان ،كةنطي ،كؤظة ،كانص ،كص دةرص ،كص ،كي ،كاـ :كؤما /ك ـ ا

 ضقاس ،ةندض ،ضما ،ضأا ،بؤضي ،ضاوا ،ضي ،ضـ :كؤما/ ض ب ـ
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 ثسيارا بص ئامراز ،ئايا ،نة ...   خؤ ،ما ،!ئةرصـ :كؤما بذياي ج ـ

 ـ:وةكي ،شاقسمان ـ11

 ثسيارا ئةسسةحيص ـ:بةلص ثا ،ثا

 ثسيارا بص باوري وشاقسمان  ـ:قاي

 يص أووداي ئانكو تشتةكي ثسيارا ئةسةحيص  ـ:ئص ما

 ئانكو ثسيارا ئةسةحيص تشت هصش نة أووداية ـ:ئص مانة
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 )(ونناظ ش
 

 أاناوـ(ئانكو هندك ئامرازن شوونا ناظا بكار دئينن ل سؤراين دبصذنص  :شونناظ
pronoun)  بةلص زانايصت  ،يان وةكي ناظي، ووسا شك ية دروستة ،ئانكو لثص ناظي

هؤسا ناضصبت،  (locative مكان ظرف(بةهديناين طؤتنص جهناظ ئانكو ناظص جي 
 ،تص بطةهت ئةم وص بكاربينني دا زوو تص بطةهتدظصت ض ثةيظا سظك قوتايب 

 inunderstandable)عسیر الفھم(ضةنكو أصزمان بابةتةكي ئالؤزة ئي كؤرفةمهة 
ذبةر وص ئصكص  ،معناوي بدال ناظي وئةو أاستة )جه(دروسترة ذ )شوون(ئةم دبينني 

مة طؤتص شونناظ وئةم ناطوهوأين ما حةموو كوردستان ئصك شصوة بكار بينت 
 . )اناوأ(

هةر ئصكي ذوان جيص خؤ يص  ،ل زمانص بةهديين دوو دةستصت شونناظا يصت هةين
 ـ:تايبةت وئاشكةرا ت ئاخفتنص دا يص هةي

بةلص ئةوشك دوو  )ضمائر الرفع(ـ شونناظصت وةرطصأانا سوار/ساغ  ئصك
} وهةينة ثصظة ئةو ،ئةز، ئةم، توو، هوون/ هوين، ئةوهةينة جودا وةكي { ،أةنطن
 ،ئاخفتنص قامي دكةن ،ئةظنة شك لثص يصت جودا دئصنن}  ،ة،ت ،ن ،ي ،ين ،ملكاو{

 ـ:جيصت وان ت ئاخفتنص دا ئةظنةنة

 ـ:وةكي )حازر و داهاتن و داخواز(بكةرص نةبؤري  ـ 1

 ]ــ ئةز واجبص خؤ دزامن ــ[ ئةز+ م هةأؤ هةأؤ دخوومن ئةز ا ـ

 ]ئةم+ ينــ ئةم دص أؤذيا طرين ــ[  نيدص طةمني ضين ئةم ب ـ

 ]ــ توو واجبص خؤ دزاين ــ[ تو+ ي يهةأؤ ناين دثصذ توو ج ـ

 ]ـ[هوون +ن نــ هوون واجبص خؤ دزان نماسيت دفرؤش هوون د ـ
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 ]ــ[ئةو+ت تــ ئةو واجبص خؤ دزان تهةأؤ ناين دخؤ ئةو ه ـ

 ][ئةو+ن ــ ئةو واجبص خؤ دزانن ـ نهةأؤ ناين دخؤئةو  س ـ

 ـ:نةثةأ وةكيــ بكةرص بؤري بؤ كارص تص

 )ئةم ـ ين( )ئةز ـ م(ئةز كةفتم ـــ ئةم ناجح بووين ــ 

 )هوون ـ ن( )ي :توو(توو فأي ــ هوون هوندا بوون ــ

 كؤم )ئةو+ ن )(ة :ئةو(ئةو طةلةك ترسيا ــ ئةو زوو ضؤن ـ

 ـ:كار بسةرص ئصكص يص حةموو دةمصت بؤري بؤ كارص تصثةأ ـ  2

 )ئةز+م( ئةز ثالظةدام ــ ديالنص مكوشت ئةزبسك تصلص  اـ

 )ئةم+ين(ــ هةظاال ئةم هصالين  ينخاثاند ئةم بص بةختا :ب

 )ي:توو(ـ ماموستاي توو ئصخسيت  يحةالندتوو  خزصم شؤأص ج ـ

 )ن :هوون(ة سةر ئاظص ـ هةظاال هوون خاثاندن نبر هوونمن  ـ د

 نةديارة )ة :ضصل(دؤت ـ كابانيص ئةو دؤت ـ  ضصلةككابانيص  ـ ـھ

 )ن :دةه ضصل (ـ كابانيص ئةو دؤتن ـن دؤت ضصل دةه ابانيصك س ـ

 )ة :كت(زاأؤكا هةظالص خؤ هصال ـ زاأؤكا ئةو هصال ـ  ح ـ

 )كضك ـ ن(كوركا كةضك هصالن ـ كوركا ئةو هصالن ـ م ـ

شكةستية  )كوأكا(هيض نيشانصت كؤم ثصظة نينن، بةلص  وةرطصأانا سوار )كضك(
 نيشانا شكةستنصية بؤ كؤم )ا(

 ـ:وةكي )مضاف(بار/ ـ  3

 وقاية ،ثاراستنة )ة( )ئةز +يص + م(ة ة ـــ ئةز يص حةميدميكةفيلص حةميدمي ئةز اـ
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 ة ــ ئةم يصت ثصشمةرطةهينةنبرايصت ثصشمةرطةهيئةم  ب ـ

 ــ كت نصر ييص كص توو ــ ؟يكوأص كص توو ج ـ

 ـــ كت مص يكيذا كصي ـــ توو يا كصتوو  د ـ

 ،ثاراستنة )ة( )ن+يصت + هوون (ة ـ نـ هوون يصت كص ؟ةنهوون كوأصت كص ـ ـھ
 ؟هوون كينن )كصنن(شك بؤ ثاراستنص ضص دبت  )ن(

 )ة( )خودان+ يص(ــــ خودان يص دكانص نةهاتيية  خودانص دكانص نة هاتيية س ـ
 ضةث كرنا كارص تةمامة

 )ة( )ئةو +يصت +ن (يصت ثتانصنة  ئةوكوأصت ثتانصنة ـــ حةميد و رةشيد  ح ـ
 ثاراستنة

ل دوماي بارهلطري ثاراستنة بؤ حةمووكا ضونكة بارهلطر ئي  )ة( :تصبيين
 شكةستية دما وي ثصتةكة دةنطدارة

 )موصوف(/  ناظص نيشانكري ـ٤

 ئةز ئي كورمت ــــ ئةم ئيت كورتني ـــ كت و كؤم اـ

 هوون ئيت زيرةكن ــ كت وكؤم ئي بلندي ــ توو ب ـ

 حةرامن ــ كت و كؤم تئةو ئي ئةو ئي دزة ــــ ج ـ

 ضصلة بشرية ــــ كت :ضصل ية بشرية ــــ ثدةظ د ـ

نا بصذن ذبةر دوو بص دةنط  )ت(ضصل ثشرين. كؤم :ــ ثدةظ ضصل ئيت بشرين ه ـ
 )ت+ب(

میَّزظةقةتاندي ـ  ـ 5 ُ  الم

 ثضووكصت زيرةك جوداكةن ــ يصت زيرةك جوداكةن اـ
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 سار نة ئاخظنتوو يص بصتام كأبة ــــ هوون يصت تام  ب ـ

 يا دييت بال بصذت/ كت نصر ومص ئةويص دييت بال بصذت ــ  ئةو ج ـ

 ئةو يصت ديتني بال بصذن ـــ كؤم د ـ

هةردو ئيت ساغن شونناظص لكاو بؤ  )والخبر المبتدأ( ثصش طؤتن و ثص طؤتن ـ 6
 ـ:ثصشطؤتنية وةكي

 ئةم ثصشمةرطةهني ئةز مصرم ــــ اـ

 بةرنتوو ثالةي ــ هوون أصنج ب ـ

 ئةو خلمةتكارة/ كت ـــ ئةو خلمةتكارن / كؤم ج ـ

ئةظ طهواستنة يةكصمة بةلص ية تايبةتة و ية ديارة، ناظ ثتنص ت  )البدل(شوونطر  ـ7
لطةلصك  ظي جيدا شكةستيية، شوونطر ذي ثتنص ئي شكةستيية بةلص هةما هةردوو

 ـ:هةردوو دبنة وةرطصأانا ساغ وةكي ،هاتن

 )شظاين(و )الياسي( :بزنا مة ناسي يشظان سي ـبزنا مة نا يالياس أـ

 هةردوو شكةستينة بكةرن بؤ كارص بؤري تصثةأ

 بزنا مة ناسي الياسص شظان :بزنا مة ناسي ــ ثدةظشظان يص  الياس :ب

 . بزنا مة ناسي شظانئةو يص  :ج

میز(هةردوو بوونة ساغ ضةنكوو الياس بوو ظةقةتياي  ُ  )بدل(شظان بؤ طوهاريت  )م

 ،وي/ئةوي ،وة/ هةوة ،تة ،مة ،من( شونناظصت جودا يصت شكةسيت دووـ
ئةظان شك جيص خؤ يص ناس يص هةي، شونناظصت ثصظة  ،)وان/ئةوان ،وص/ئةوص

 ـ:لثص نائصن ئانكو شونناظصت لكاو بؤ شكةسيت نينن )لكاو(

 ـ:، كارص تصثةأدةمص نةبؤريـ بؤ :/ بةركاركاربسةر ـ1
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 . سةرما من دكوذت ـ ا

هوندا دبت ضةنكو لثص ئصك هةرسص  )ن(خاثينت ــ لطةل ئاخفتنص د من بةقال
 ئيت بص دةنطن )د،ن،م(

 ]خاثينت متـ [ بةقال :هةر وسا دئصتة خوندن ثدةظ

 دخاثينتمة دكوذت ـــ بةقال  مةسةرما  ب ـ

 . نة خووين توو ئصخت هةطةر تةمامؤستا دص  ج ـ

 نة خوونن هوينئصخت هةطةر وة ـ مامؤستا دص 

 كؤم . نة خووننئةو  ،ئصخت هةطةر وان امؤستا دصم د ـ

 كت نصر نة خوونت. ئةو ئصخت هةطةر ويـ ماموستا دص 

 نةخوونت.كت مص ئةو ئصخت هةطةر وص مامؤستا دص ـ ـھ

 . دهةلسينت وصدهةلسينت. سينةم يا  مريشكصسينةم يا  س ـ

 خؤمة وصخؤمة ـــ ئةزدي  تصشتصئةز دص  ح ـ

 ةأ دةمص بؤريبكةر بؤ كارص تصةث ـ  2

 ئةو فرؤترن منفرؤتن ــ  زةنبيل من ـا

 وةالت هصال مةبةرص خؤ دا اللشص ـــ  مة ب ـ

 ؟واجب نظيسية تة ــ ؟ضي طؤتة بابص خؤ تة ج ـ

 ؟خوارن خوارية هةوةـ  ؟شووشتينة وة دةستصت خؤ :د

 نة هصال ئةز بصموص نة هصال ئةز بصم ـــ  ئةوص ـ ـھ

 خوارن وان طندؤر ــ طندؤر خوارن ئةوان
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 دكرن وي دةرةو دةرةو دكرن ـــ ئةوي

حةموو جارا نا ئصتة طؤتن / بةهرا بتر ل ناظ أستص، بةلص ل ثصش أستص  :)ئة(
 :بةهرابتر دئصتة خوندن

 ـ:يان شكةسيت ث ئامرازا ثصشناظي/ جمرور )مضاف إلیھ(بار هلطر  ـ3

 ثصشناظي شكسيت ئث     بارهلطرشكةسيت 

 من ـــ ئةوص طؤتةئي نووة  منكراسص ا ـ 

 خالس بوون مةهوون ث  ية نووة ـــ مةترمبصال ب ـ 

 با ئةز دص كةظم تة هةطةر نة ذ ئي مةزنة ــ تة سةرصج ـ 

 كر وة بارانص ل ئي خوارة ــ وةديوارص د ـ 

 كر هةوةئي خوارة ـ بارانص ل  هةوةــ ديوارص 

 ا شةشنيأ وص/ ئةم ت وص ئةم ثصنجني ذدةر ئي جوانة ـ وصكراسص ـ  ـھ

 ئاخظني وينينن ـ ئةم لطةل  وي لةوةنديصتس ـ 

 أا بازدا وانثةز هصال ــ دزي ت ناظ  وانشظانص ح ـ 

هةما ئةو  )كؤم ،كت مص ،كت نري(بةس بؤ كةسص سصية  )ص(شونناظص كورت  ـ4
ئةظ  . ثص دظصن ئانكو بؤ وان كارا يصت دوو كاربسةر ،كةس كاربسةرص دوص بت

ص لكاو ناكةت، ئانكو نة قامي كرنة بؤ شونناظةكي دي ئةو شونناظ نة لكاوة، كار
يان لطةل  ). .،... طؤتن ـ نيشصكرن ـ دان (شوونا كاربسةرص دووص دئصت 

 ، ت... داأا... ذ، ت ،ث،ل :شكةستنص ثصشناظصت

 صــ من طؤت وص ــ من طؤتة مصرةمصمن طؤتة 

 صداــ تة وي  ـ تة دراظ دا حةميديتة دراظ دا 



66  

 

 كر صكر ــ وة نيش وانوة نيشا  كر ـال ثاوة نيشا 

 كر صكر ـ مةحيلةك ل ويكر ـ مة حيلةك ل  دزي مة حيلةك ل

 صــ هةأة تشتةكي بصذ وصتشتةكي بصذة  ـ سصظصتشتةكي بصذة 

 أا ضؤ صأا ضؤ ـ ستري ت وي أا ضؤ ـ ستري ت )لنطص من(ستري ت 

بؤثاراستنص  )ت( ،ئةظ شونناظة ل شنطارص دوبارة دئصتة طؤتن ثئصك كاري ظة
 ـ:ئت كةفتة نيظةكا هةردووكادا

 ص تصهةأة بصذ :بابص خؤهةأة بصذة 

 ص تصمن دا :جصه بدة بزنص

 ص تصمن دا :طيص بدة كارا

 تص تصمن طؤ :بصذة زاأؤكا وةرن

ئةظ شونناظ بؤ حةموو كةساية و شكةستيص  ـ:خؤ :ثتنص )خؤ(شونناظص بؤ  ـ 5
 ـ:خؤية هةر وهةر وةكي

 يةؤـ هةر كةسةكي خب

 ت قؤتيكص أا ديتخؤ ـ من 

 ؟خؤـ تة طؤتة بابص 

 بةتال كر خؤـ مسريي وخالدي شريكيا 

 فرؤت خؤـ ساملي ترمبصال 
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 جدوال شونناظا

  )جدول ضمائر الرفع( مالكا شونناظيت سوار / ساغ
    
    

      
    

    
 


     
     

    
    

  

     
     


  )النصب والجرجدول ضمائر ( شكةسيتمالكا شونناظيت 
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ئاخفنت تةمام دبت هةما شونناظص لكاو لثص شونناظص  :قامي كرنا ئاخفتنص ث شونناظا
جودا هات ئت أستص دا، بةلص قاميتر دبت هةما هةردوو شونناظ ثصكظة بنة ثةيظةك 

 ـ:وةكي

 م ضؤميئةز ضؤم ــ ئةز

لظص دةرص نيشانا شكةستنصة  :ي/ يكوأص جامس يــ توو يكوأص جامس توو
 بؤ جامسي

 ظان شؤال دكةينئةمني ــ  ينظان شؤال دكة ئةم

 ـ:ظان أستا هلذةنة

 ؟تة طؤتة بابص خؤ

 بكةرص بؤرية بؤ تصثةر ئي شكةستية :تة

ئيك ئي ساغة ئةو نةي ديارة  ،كارص بؤرية بؤ دووكاربسةرا طؤت :طؤتة
 )بابص(ثصشناظة بؤ كاربسةرص دووص  ة ،)ئاخفنت/ طؤتن(

 ثصكظةنانة ص بارة / ،كاربسةرص دووية ئي شكةستية :صباب

 بارهلطرة شكةستية شونناظة :خؤ

 :ئةرص من طؤتص
 بةلص جهص سوارة )مبني/ ممنوع من الصرف(ثصشطؤتنة ثةيظةكة بةستية  :ئةرص

 ئي شكةستيية ،بكةرص تصثةأة بؤ دةمص بؤري :من

 )باب(شونناظص كورتة كاربسةرص دووية  صكارص بؤرية،  :طؤت :طؤتص

 مة أص نصشص كر
 ئي شكةستية ،بكةرص دةمص بؤرية بؤ كارص تصثةأ :مة

 كاربسةرص ئصكصة ئي ساغة :أص
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كةفتة ت نيظةكا  )ص(كارص كرنصة دوو ثارضةية، كاربسةرص كورت  :كر صنيش
وي، وص، (ية كاربسةرص دووصة ئةو شونناظص كورتة ئي شكةست ،هةردوو ثارضادا

 . بةلكص ئصك بت و بةلكي طةلةك بن )وان

 ؟تووي كوأص جامسي
بؤ قامي كرنص يص لطةل شونناظص  ،شونناظص لكاوة :ي ثصش طؤتنة ئي ساغة/ :يتوو

 جودا هايت

 ناظص ثصكظةنانصية بؤ ثالدانص صثص طؤتنة ئةوشك ئي ساغة و بارة/  :كوأ :صكوأ

 . نيشانا شكةستنصة بؤ يص نصر )ي( ،كةستيةبار هلطرة ئي ش :يجامس
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 )relative  ـ (ثصكظةنان 
 

 ـ:ئامرازصت ثصكظةنانص دوو دةسنت

 .)للوصف(ـ يصت نيشانكرنص  ٢  )للتمیّیز(ـ يصت ظةقةتاندنص/ ئانكو بذارتن 1

 )ي(كت مص، كؤم ،كت نصر ]صتيا، يص، يـ [:ـ يصت ظةقةتاندنص ئةظنةنة ئصك
ت ناظ ئاخفتنص دا [ا،  ،نا مينت )ي(بةلص هةطةر ناظ هةبت  ،تشونا ناظي دطر

خمابن زانا يصت زمانص كوردي ئةظ ئامراز يصت طوهأا بةأداين،  ،دمينن ]ص، صت
هندةك هةر نينن، نصر ومص تصكل دكن بص  )د(وهندةكا دكةن  )ن(هندةكا دكةن 

ةر ضار دةستوور وبص ئاساس، حصجةتا وان ئةوة كو ئةظ ئامرازصت كووظي ذه
ثارضصت كوردستانص نة، يان بةر هةظكرنا شصوةص سؤراين وبةهدينانية. ثشيت ئةم 

مة طةلةك مرؤظ ذهةموو ثارضصت كوردستانص دينت، مة  ،دةركةفتينة دةرظةي واليت
ثكار  )يصت(ثكار ئينا. كوردستانا أؤذئاظا وباكوور، وةكي مة  )يصن(نةديت ئصكي 

بص دةنط ل ثص ئصك هاتن ئصك ذ وان هوندا دئينن، ئو هةر وةكي مة هةما دوو 
ئصكسةر بص دةنط دكةن  )ت(دبت، لكوردستانا رؤذ ئاظا وباكوور ئةو هةر وهةر 

نادانصن، نصر ومص شك  )ت(شوونا  )ن(حةموو جارا، ئةو ئةبةد ناطهورن  )يص(دبصذن 
دقارن أصا  ،بةلص زانا يصت ضةلةنط هةطةر هةبن ،نك وان طةلك تصكل ئصك دكةن

 )يص( ].ض،[كارص أستةيص د ٨٣ت ودروست دانصن، ل كتابا أصزمانص الثةأ راس
ئانكو نة شاشيا  ،سةرانسةري كتابص ئةظ شاشينة ،نيشانا شكاندنص )ص(كرية شوونا 

دروست يا  ]..أستةيا مةرجيدا ،[د ٣٣بةلص الثةأ  ،ئةوتشتةكي ذص نزانن ،ضاثكرنصة
نيشانا شكستنص بؤ مص يا  )ص(ونا نظيسي، بةلص لثص وي ئصكةدي يا كامباخ كري شو

... )ئي(ة ديتر بؤ نيشانكرنص شوونا )يص(لطةل  ،ئامرازا ثصكظةنانص بؤ نصر )يص(نظيسي 
 . ... سةرانسةري كتابص ووسا شاشينة
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بص دةنط كرنا هندةك ثيتا ت ئاخفتنص دا نة تشتكي عةجيب غةريبة ل زمانصت 
ذقواعدا زمانا، وةكي زمانص  دنيايص بةس ل نك كوردا عجصبة ضةنكو ضوو نزانن

ل دمايص ناتة خووندن  )التأنیث/ ة(بؤ ثيتصت شةمسي ئةبةد نائصنة طؤتن  )ال(عريب 
وكةلةك ئيت دي  (s) ئنكليزي ناتة خووندن ل فرةنسي  (gh( ،هةطةر ية كأ بت

بةلص ل زمانص كوردي قبحةتة ضةنكو زانا يصت  ،لدما ثةيظص ناخوونن، ئةظة نةتشتكة
لیس باإلمكان [ :حةموو تشتص كوردستانص ،ةستثصكصدا يصصت بووينة زانازماين ت د

َبدع مما كان  .]أ

 :هندةك منوونصت بص دةنك ل زماين بةهديين

 نابصذن ن طؤتة وة ـــــمطؤتة وة ـــ ن م

 نابصذن )ك، ن، ج(زدةه ـ ثازدةه  نجثص ،زدةه ـ يازدةه كية

 حسني يص ل سةرباين ـــ حسني يصل سةرباين

 يا ل سةرباين ــــ شرينا ل سةرباين شرين

نا بصذن  ت ،سةرباين يصلسةرباين ـ حسني وشرين  ل تيصحسني وشرين 
 )ت+ل(

 كةفتينة عةأدي تيصكةفتينة عةأدي ـ سص سصظ  تيصسص سصظ 

 نينة دوو بص دةنط ،وةكي ئصك

 دارصظة ثيص سص سصظ  دارصظة ـــ ث تيصسص سصظ 

 دةنكنابصذن ذبةر ث ية كأة / دوو بص  ت

نابصذن، ئانكو كت نصر وكؤم  )ت(ل كوردستانا رؤذ ئاظا وباكوور حةموو جارا 
 )ئا(وبؤ مص دبصذن  )يص، يا، يص /كت نصر، كت مص، كؤم(نك وان وةكي ئصكن 

 )يا(شوونا 
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تصدا  )ت( ،يان شونناظةك ،هةر ئامرازةك ،يا ثصكظةنانص هوندا دكن )ت(نة بةس 
شووناظص لكاو بؤ كةسص سصي ثتنص  )ت(وا طرنطتر ئةو نابصذن، يا هةر ذحةمو ،هةبت

ئةو شك ل غربص نينة  )د(ئامرازا كارص حازر سظك  ،هةر ئصكسةر ل أؤذ ئاظاص نينة
ذ وان نةزان  ،نينة، بةلص زانا يصت مة يصت ثةلةوان، ل زانكؤيا )دص(ئامرازا داهاتن 

 .ترن تشتةكي ذبةر تشتةكي نا ئيننةدةر

 ـ:هندةك منوونة

 أؤذئاظا و باكوور   عرياق بةهدينان

 ـ هؤسا ضص نابت ـــــ ووسا ضص نابة

 وص ضاوا بص ـ دص ضاوا بت ـــــ

 وة ثريؤزص بص عيداوة ثريؤزي بت ــــ عيدا

 ئةم دص ئاطري هلكةين ـــ ئةمص ئصطر هلبكةن

 ،مةنة )يصن(ــ كةس نابصذت برا  مةنة )يص( مةنة ــ هوين برا )يصت(هوين برا 
 رضصت كوردستانصئل هةر ضار ثا

جارنا  )يصت(ئصكسةر  ،زانا يصت مة ل ظان هةرسص ئامرازا طةلةك دشةثلن
ثصشناظ ئةوص شك  )ت(ثتنص وةكي  )د(يان  )يصد(جارنا دكةنة  )يصن(دنظيسن 
هةر كةسةك ل دوو ئاقلص خؤ، هةر كةسةكي قواعدةك يا هةي وهةر  )د(دكةنة 

 .كةسةكي أصنووسةك يا هةي

ك جيا بكار دئصن، بصي وان زمانص كوردي نا ئصتة بةرئصك ئةظ ئامراز ل طةلة
بص هةأي نا ئاظا بت، ئةو تةفشن وهةأينة ديوارص زماين  ،ديوارص بةرا ئةبةد، وةكي

 . ثص ئاظا دبت ودسةكنت

 ـ:طةلةك جيا بكار دئصن )بذارتنص(ئامرازصت ظةقةتاندين 
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بص ( :(the+who،whom،which that )يص، يا، يصت( ثصكظةنان بؤ ناسينص ـ 1
 ـ:وةكي )ال التعریف ،الذي/ التي/ الذین :ثسيار

 . ذ وص دةرص هايت ئةوي طؤت يص ـ

 . دةرسا خؤ نظيسي بال بضتة مال يا ـ

 . ؤ هاتني بال كةرةمكةن خبؤن يصتـ 

 ناخوونن )ت(ثشرين ــ ئيت  ئيتزةر  صتـ ضصل

 ـ:وةكي نيشاندانا ذ دوور ـ 2

 طؤتة من يص هة ـ

 ديتم ئةز يا هةـ 

 ناجح بوون يصت هة نصـ 

لظص دةرص، ئامراز لثص باري دئصت وثصظة دنووسصت  )بار و بار هلطر (ثالدان  ـ 3
 )ي(هةطةر ئامراز لثصشيص بت يان لثص دةنطدارةكي بت  هندةك جارا ،)ي(شوونا 

 ـ:وةكي ،دمينت ل جيص خؤ

 من نة ل مالة صمن نة ل مالة ـــ بر يص ـ برا

 ئةمحةدية اـــ دةفتةر ؟كصة يا ـ ئةظ دةفتةرة

 ئازادي ية نووة ائازادي ية نووة ــ دةفتةر يا ـ دةفتةر

 يصيص من ( :يان ،ـ يص من نة ماية ؟كص ماية صــ ناظ ؟كص ماية يص ـ ناظ
 )مايي

 ئامرازة بؤ دةمص ث جي بووي/تام جارا ديتر ،ثالدانة جارا بةرص )يص( .
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ــ ئةظنة يصت منن ـ ئةو تزبيكصت تزبيكصت منن  نةئةظ ؟ئةظ تزبيك يصت كصنة
 . تةنة

 ئةظنة تزبيكص منن ــ ئةظنة يص منن ــ ئةوانا تزبيكص تةنة :ل أؤذ ئاظاص

 )ي(هةطةر ناظ هةبت  ،شونا ناظية )ي(هةر ووسا  ،ذصك ظةقةتاندن ،بؤ بذارتنص ـ 4
دمينت  )ي(يان دوما دةنطدارةكي بت  ،نا نظيسن، هةطةر ل ثصشيا أستص بت

 ـ:وةكي

 سؤر نيشانا دلكةفتنصة السؤر نيشان يا دلكةفتنصة ـ كو يال طو

 سؤر من دظصتيا  ـــ ؟ـ تة كوذان طول دظصت

 نيظةكص قةلةمص منة يص ـــ ؟تة ية يصـ كوذان قةلةم 

 كةسك نة ضنن يصتزةر بضنن ــــ،  صتـ طندؤر

 ام/ ت حازر ث جي بوويوكارص  كارص حازر بةردوامبؤ  دبتة ئامرازا يارمةيت ـ 5
(present perfect and continous) ـ:وةكي 

 دةرزا خؤ دنظيست ـ بةردةوام يصدخؤم/ حسن  يص ـ ئةز ناين

 ناين دثصذت/ دلظني يا طشتكا هلدكةتيا ـ سينةم 

دبنة  )د(و )ت(دكصشن بةرا ـــ دةنكص  يصتثالة  دنظيسن/ يصت ـ قوتايب
ةكي ئصكن، خؤ بكةر ئانكو كؤم وكت نصر بؤ خووندنص و ئاخفتنص و ،ئصك دةنط

 ـ:شك ئيت ساغن ثتنص نة، جياوازي بةس شونناظص لكاوة

 كت .... ت ـــ شونناظص لكاو تخؤيص دناين  ثالةيةك  ـ

 ....كؤم... ن ـــ شونناظص لكاون خؤيصت دناين  ثالةـ دةه 

 ـــ در حالص حازر ئي جبي هاتية / تام يا خواري ـ من خوارن
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 كار ئي جبي هاتية بص دةم / تامـــ  يص فرؤيتـ مة طةمنص خؤ 

 ـ كار ئي جي جبي كرية/ تام بص دةمضنني  يصت ئةوان باجانصت خؤ

 )مكان ظرف(بةلص لطةل جهناظ  ،هندةك جارا شوونا كارص هةبوونص دطرت ـ 6
 . لطةل دئصت بؤ دةمص بؤري )بوو(هةر ووسا 

تصدا  )مكان ظرف(أستة ئاظا دبت بص هةبوون ل دةمص حازر هةطةر جهناظةك 
هةرديسا هةبوون شك بكار دئينن  )ناحيا القوش(هةبت، لناظ ئصزديصت بن كةندي 

ذبةر وص ئصكص ئةم دبصذين ئاخفتنا وان ذحةموو هلجا ثةيت ترة، ضوو ئامرازا ل ضوو 
 ـ:جيا ئةو نا هونداكةن

ـ بةهار يا ل وص دةرص ــ بةهار يةل وص دةرص بوو. أستا ثصشي كارص 
 هةبوونص نينة

يص ل مةدرةسص ـ سامل ئي ل مةدرةسص بوو. أستا ثصشي كارص  ـ سامل
 هةبوونص نينة

 . ـ ثضووك يصت ل سةرباين ـــ ثضووك ئيت ل سةرباين بوون

 .بص دةنط لثص هات )ل(نا ئصتة طؤتن ضةنكو )ت( ثضووك ل سةرباين بوون.

 كرنصوةكي دبتة دةمص بؤري ئامرازصت بذارتنص دبنة ئامرازصت دانانص/نيشان :تصبينة

 :ئصزدصت القوش لطةل كارص هةبوونص شك ل دةمص حازر بكار دئينن

 ــــ بةهار يةل وص دةرص بوو ةبةهار يا ل وص دةرص

 سامل ئي ل وص دةرص بوو ــــة سامل يص ل وص دةرص

لطةل  )ت(ل سةرباين بوون ــ  ئيت ل سةربانينة ـ ثضووك يصت ثضووك
 بص دةنط نا بصذنن
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 :ناظيشونطرص  )بدل( لطةل ـ 7

 )شظاين بزنا مة ذ دوور ناسي(+  )الياسي بزنا مة ذ دوور ناسي(

 شظان بزنا مة ذ دوور ناسي صالياس :شظان بزنا مة ذ دوور ناسي يصالياس 

 )نانثصذص هةظري كر(+  )هةظري كر شرينص(

 نانثصذ هةظري كر انانثصذ هةظري كر ـ شرينيا شرين 

 )أصنجبةرا جؤت كرن(+ )جهصال جؤت كرن(

 . أصنجبةر جؤت كرن يصت صلجه

 كوما جؤتا )ن(أصنجبةر جؤت كرن  صتجهصل

لطةل شونناظيت  )يصت ،يا ،يص(طةلةك جارا ت ناظ ئاخفتنص دا ئةظ ئامرازنة  ـ 8
 ـ:وةكي ]هؤسا [وص، وا، وصت )و(دبتة  )ي(تصكل دبن،  )ئةو(كةسص سصي 

 ل مال )ئةو+ يص( :ئانكو. ل مال )وص(ــ  ؟كانص ئةمحةد

 ناين دثصذت )ئةو+ يا(ناين دثصذت.=  )وا(ــ ؟داكا خال

 أوونشتني )ئةو+ يصت(ئانكو . أوونشتني )وصت( ؟كا ثالصت هةوة

 ئةو هةر نابصذن )ت( ثا ]ل شنطارص و باكور طةلةك جارا دبصذن [ئص، ئا، ئص

بؤ نيشانكرنص،  ]ئيت ،ية ،ـ دةستةكي دي ذظان ئامرازا يص هةي [ئي:دوو
سةر وبةرصت ناظي  ،بؤ دةمص بؤري بةهرابتر بكار دئصنئةظنة  ،إقراردانانص/

نيشاندكةن، خمابن ئةظنة هةر ت أصزمانا كتابا مةدرسص دا ئصكسةر نينن، ثا هؤسا ئةو 
ل أصزمانا بةهديين ثسةرةكي نا كةظن، دص هةر كارص وان تصكظةدان و وةرطصأان 

 . وشةثلني بت هةر سال دص منهاجةكي طهؤأن

 ـ:ينن بؤظان ئامرازا بكار دئ
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 ـ:ـ نيشانكرن / شكل وسةروبةر 1

 أزيية ـ كت نصر يئةظ دارة :ثدةظأزيية ــ  ئي ئةظ دارة

 سةكنية ـ كت مصة ترمبصل :ثدةظسةكنية ـــ  يةترمبصل 

 كؤم ثضووكت كأن ــ :ثدةظ ثضووك ئيت كأن ــ

ئةظ هةرسص ئامراز طةلةك ئيت كصم دةنطن، هةر بصذة نة ئيت ديارن ت  :تصبيين
بةلص بصي وان ئاخفنت لصك نائصت، هندةك جارا باش ئيت ديارن ،ئاخفتنص داناظ 

هةطةر لثص ثيتةكة دةنطدار بئصن يان ناظص نيشانكري نةبصذن، ل ناظ ئصزديصت بن 
 ـ:جيصت ئاخفتنص باش ئيت ديارن ل هةموو )ناحيا القوش(كةندي 

كت  :بووك ث كراسص خؤ نة ية أازية ــ بووك ث كراسص خؤ نة ية أازية
 مص

 ـ كت نصر طاص مة ئي قةلةوة ـــ طاي يص مة ئي قةلةوة

 ــ كؤم ،أاديو ئيت بص دةنطن ــ أاديو ئيت بص دةنطن

هةر ديسا ئةظ ئامرازنة هةطةر ثصشناظةك يان ثيتةك ية كأ ل ثص هات ئصكسةر 
هوندا دبت، دةنطص وان نامينت، بةلكي ثضةكص دياربت هةطةر ثيتةك دةنطدار 

 ـ:هةبت بةري وص

 ــ كت مص سؤرة ةسؤرة ــ كوليلك يةكوليلك 

 سؤرة /كت مص يةنيسانص  سؤرة ـ كوليلكا يةيا نيسانص  كوليلك

 ث دةريظة بوو ةث دةريظة بووـــ كوليلك ية كوليلك

 ــ كت نصر زةرة يزةرة ـــــ طندؤر ئي طندؤر

 زةرة ـ كت نصر ئي زةرة ـ طندؤرص وةرزي ئيطندؤر يص وةرزي 
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 ث بنص ظة بوويص ظة بوو ـــ طندؤرث بن ئيطندؤر 

 مةغةلداي بوون ـ كؤم تمةغةلداي بوون ـــ ضصل ئيت ضصل

 :ثدةظ دص بصذين . مةغةلداي بوون ئيت ضصل يصت طاظاين

 /كؤم مةغةلداي بوون. ئيتـ ضصلصت طاظاين 

 :ث دةظ دص بصذين . ل دةشتص بوون ئيتضصل يصت طاظاين 

 هندابوو )ت(ل دةشتص بوون. ئصكسةريـ ضصلصت طاظان

 بص شرين تأةش صتبص شرين ــ ضصل ئيت أةش يصت ضصل

 ئيت ديارن )ت(هةر ضار 

 شرينثسثي  صضصل :شرين ــ ثدةظ ئيت ث سثي يصتضصل 

 ت ئاخفتنص دا هندابوون )ت(هةر ضار 

 ل وص دةرص بووينيئةم :ثدةظ ل وص دةرص بووين. ئيت ئةم

 ئةمل وص دةرص بووين :يان

 في تام (past perfect) بةرص ئي ثجي كري بؤ دةمص ـ ئامرازا قاميكرنص 2

 ـ:الماضي

 كليلداي بوو.كت نصر يكليلداي بووــ دةرطةه ئيدةرطةه 

 طريت بوو.كت مص يةثةجنةرة  :طريت بووــ ثدةظ يةثةجنةرة 

 كؤم. سظك بوون تثسيار :ـ ثدةظ ،سظك بوون ئيتثسيار 

 ـ:ل دةمص بؤري )مكان ظرف(ـ لطةل جهناظ 3

 ل مالبووم ـــ ئةزي ل مال بوومئةز ئي 
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 سينةم ية ل مدرسص بوو ـ سينةمةل مةدرةسص بوو

 ناخوونن تل ئاهنطص بوون ــ هوينل ئاهةنطص بوون/  ئيتهوين 

بصي وان ئاظا نا  ،وةكي مة طؤيت، ئةظ ئامرازنة كةلثيضصت ديوارص زمانص كوردينة
 ـ:ددةت وةكيهندةك أستا سص ضار جارا دئصن وهةر جار معنةكة جودا  ،بت

 . شكةسيت بووئي تة داية من يص أةش يص تة  صقةلةم
بةلص بصي وان ئةبةد  ،هندةك جارا شك هةربصذي ديار نابن ت ناظ ئاخفتنص دا 

 ـ:ئاخفنت لصك نائصت وةكي

 ناضصبت ،ضصل أةشة ــــ ئاخفتنةكة طرؤجة

 أةشة ةضصل :أةشة ــ ثدةظ يةـ ضصل :يا دروست

 نةكة طرؤجةطندؤر زةرن ــــــ ئاخفت

 زةرنت طندؤر :زةرن ــ ثدةظ ئيت طندؤر :يا دروست

 طرؤجة ئاخفتنةكة    ميه سثية ـــ

 ميهة سثية ــ كت مص :ميه ية سثية ــــ ثدةظ

 ذبين ديار نابت )ت(سثينة ـ ميه سثينة، كؤم  ئيت ميه

وبةتايبةيت ل بن  ،ئةظ ئامرازنة يصت ل ناف ئاخفتنا ئصزديصت وةاليت ـ:تصبيين
دي باش ئيت ديارن، بةلص لناظ كورديت بةهديين ل عراقي تصكل دكةن كةن

ولناف كورديت باكوور وأؤذ ئاظا  )ئي، ئيت ،ية(لطةل  )يا، يص، يصت(هةردووكا 
 طةلةك جاري نصر ومص ذصك ]بؤ نصر وكؤم )يص+ يص(بؤ مص  )ئا(بةس دوو هةنة [

تصكل  )ئي(و )صي(ناظ ضياي هندةك جارا  ،ناناسن، لناف كوردصت عرياقص ذي
ثضةكص خوار دكةن خمابن زانايصت  )ا(يان دةنطص  )وو(دكةن بةهرا بتر ذبةر دةنطص 

مة دةرا خؤ لص نابينن جارةكص ظص شاشيص ديار بكةن وضارة سةر بكةن. ث دةها 
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يصت تصكل كرين وئصك شوونا ئصكص يصت نظيسني ت ظص ثةأتووكا [زمان  )ص(و )ي(
ئو ضةنكوو ئةم ل ئاخفتنا باكوور و أؤذ ئاظا نة ئيت دا،  ]١٢وئةدةبص كوردي ثؤال 

 ـ:دص هندةك منوونا ذئاخفتنا عرياقص طرين يا بةهدينا وةكي ،ثشت أاستني

 :دص بصذي ،هةطةر تة ثسيارا حايل كر

 ؟تووي ضاواين :ـــ ثدةظ ؟توو ئي ضاواين

 :يص ئصزدي ـ بة تايبةت ل بن كةندي ـ دص بصذت

ية  . بةرسظ وةكي ثسيارصية حالص وي ديار دكةت . باشم يباشم ـــ ئةز ئي ئةز
 دروستة

 :خةلكص ضياي سص شكلصت بةرسظص يصت هةين

 ـ ئةز ئي باشم ـ ئةزي باشم ـ ئةظة ية دروستة 1

ئةظ  ،ئانكو ئةزم يص باش ذناظ طةلةكاباشم /  صباشم ـــ ئةز يص ـ ئةز  2
نا خوازت بزانت كي ئي باشة  ،بةرسظ ية شاشة ضةنكو ثسيار دخوازت بزانت توو ئي ضاواين

 . ذناظ حةمووكا

 ئةو شك نةية دروستة ،بؤ كؤم . ئةم يصت باشني :هةر ووسا

 بةرسظا دورستة . باشني. ئةمت باشني ئيت ئةم

ئي  ،ئةظة شكلةكي دية يص ئاخفتنص . ـ ئةز يص باش نينم ــ ئةزص باش نينم  3
ل  )نةء(سةر دكصشتة زمانص ئةملاين وةكي ئةظ تةرزة  ،)يص(شوونا  )ئي (دروستة هةطةر طؤت با 

 )es mir geht gut nicht(  دوما أستص دئصت

 :هةطةر بصذت

 بةرسظ ية دروستة ئةز ئي باش نينم ــ ئةزي باش نينم ــــ

 دا بؤ نصر )يص(و  )ئي( :ببينة ضةند جياوازي يا هةي ت نيظةكا
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 :دا بؤ مص )يا ،ية ( :و ت نيظةكا

 باشمو ئةز يص  ،ئةز ئي باشم

 ئةز يا باشم ،ئةز ية باشم

 خمابن ئةظة ت أصزمانا كوردي دا نينة

 :لطةل كت مص، لطةل كؤمص ئاكو نيشانا شكةستنصية وبةس )ا(و ،لطةل كؤم )ا(
 … كوركا ،برخا كيشكا ،وةكي ضصال

 :طةلةك جي يصت هةين وةكي )يا(لطةل كت مص ناظص ثصكظةنانصية  )ا(بةلص 
ئةز يا دةرزا خؤ  ،كيشكا ئصزدي بزنا نان خواري ،شري ضصال ث ،ضصال زاي ،ضصال من
 و هصش يصت مايني….. دنظيسم 

/ ضصلة زةرة :هةر ت كوردي دا نينة )ية/ ة(ئص ثا ناظص ثصكظةنانص بؤ نيشاكرنا مص 
ثكاردئينن وئةظة شاشيةكة  (ية)ظةقةتاندنص شوونا  )يا( . مريشكة أةشة/ ئةزة ثتنص مة

 هةرة مةزنة

ثالدانا نصر جوداكرنا نصر  ،شكةستنا مص )ص(يان  ،بؤ نري )/ يئي (هةر ووسا 
بص سةر  ،لطةل دةما هةرووسا ذدةر شونناظص كورت حةموو ئيت تصك شصاليينة

 ،ونيشان

 خمابن زمانص كوردي هؤسا مبينت ت دةستصت نةزانا دا

 :نة’ض طالطاال خصسك ل بن هلذ

ي نيشانا  ،شكةستيةبكةرص بؤري تصثةرة ئي  حةميد :نان خوار ـ حةميدي1
 شكاندنا نصرة

 :ي/ئي ،ئي ساغة ،نيشانكرية ،ثصشطؤتنة :حةميد :بص خريةتة حةميدي ـ2 
 ئامرازا نيشانكرنصية بؤ كت نصر
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شونناظص  )ي( :بار هلطرة ئي شكةستيية :حةميد :حةميديـ تووكوأص  3
 )توو(ثصظةية سةردكصشتة ثصشطوتن 

 بندا هندابوويئامرازا شكةستنا نصر يا ت  )ي(:هةرديسا

شونناظص ثصظةية سةر دكصشتة  :ي ،حةميد ثصطؤتنة ئي ساغة :حةميديآ ـ توو 
 ثصشطؤتن توو

ئامرازا  :ي ،شونبكةرة ئي ساغة :حةميد :حةميدي :ناجحكرية حةميدي ـ 4
 )تام(دةمص بةرص ثجيبووية بؤ نصر 

 ثصكظةنان ئامرازا كارص حازر بةدةوام :ص ناين دخؤت صـ حةميد *

  ثصكظةنانةشوونا هةبوونص لطةل جهناظ :ص ل سةرباين صيدحةمـ *

  ماال ثتاينَ: حةميدي: حةميد ثيش طؤتنة ئي ساغة، بارة حةميدي ـ *

   ي: ناظي ثيكظة ناينَ ية بؤ ثالداينَ

نيشانا  :ص ،بار هلطرة شكةستييةشةم  :شةمصي شةمصي؟ـ توو كوأص  5
 . شكةستنا مصية

 )توو(ة ثصشطؤتن شونناظص ثصظةية سةردكصشت :ي

 ص ثصكظةنانا بارية شؤثك ثصشطؤتنة ئي ساغة/ بارة. :شةمص دارة شؤثكص *

 . نيشانا شكاندنا مصية :ص ،بكةرص بؤري شكةستية :شةم :نان ثات شةمص *

ناظص ثصكظةنانصية بؤ نيشانكرنا  :ة/ ية ،ثصشطؤتنة ساغة :شةم :بص خريةتة شةمة *
 مص

 ئامرازا دةمص بةرص ثجيبووية :ة/ية ،ساغة ثصشطؤتنة:شةم :خةمالندية شةمة *

 كارص هةبوونصية /كينونة :ة ،ثصطؤتنة ئي ساغة :شةم :شةمة ئةظة *
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 ة كارص هةبوونصية ،ثصطؤتنة ساغة :ضصل :ضصلةـ ئةظة  6

 ئامرازا كارص ثجي بووية :ة/ية ،ثصشطؤتنة ساغة ضصل :فرؤتية ضصلةـ  7

 ،ة ساغةثصشطؤتن :ضصل :بةلةط طيا خوار ضصلةكةـ  8

 كارص هةبوونصية :)ة( ،أداة نكرة(ئامرازا نةناسينصية  :)ةك(

 ناظص ثصكظةنانصية بؤ نيشانكرنص :ة/يةة ساغة، تنثصشطو :ضصل :ث شرية ضصلة ـ 9

نيشانا  )ا(بكةرص تصثةأص بؤريية ئي شكةستيية، :ضصل :طيا خوارضصال ـ  10
 شكاندنصية بؤ كؤم

ئامرازا  )ا/يا(بؤري تصنةثةرة، بارة، بكةرص  :ضصلئةمحةدي زا، ضصال ـ  11
 ثالدانصية بؤ كت مص

ناظص ثصكظةنانصية بؤ  )ا/يا(بكةرة ئي نيشانكرية،  :ضصل :ضصريا ـ ضصال زةر 12
 نيشانكرنا كت مص

 ا / يا ثصكظةنانة شوونا هةبوون لطةل جهناظ لناظ دةواري. الضصـ  *

ناظص ثصكظةنانصية  :يصص/ ،ثصشطؤتنة ئي ساغة :طاظان :ضصال ل بةر طاظانص 13
  شوونا كارص هةبوونص 

 نيشانا شكاندنا كؤمة )ا( ،ئي شكةستية )جمرور(بنربية  :ضصل

 ضصال ل بةر يصطوندي  طاظانص ـ 14

ناظص  :ناظص ثصكظةنانصية بؤ ثالدانص، يص:ص/يص :ثصشطؤتنة ئي ساغة :طاظان
 ئصتة وةرطصأانجهناظة نا  :بةر ،ثصشناظة :ل ،ثصكظةنانصية شوونا كاري هةبوونص
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 )( ناظصت نيشاندانص
 

 ـ:ناظصت نيشاندانص بةس دوونة

 )ن بؤ كؤم ،+ة بؤ كت ،ئةظ ( نصزيك

 بؤ كؤم )يصت هةنص(بؤ كت مص  )يا هةنص( ،بؤ كت نصر )يص +هةنص(ئةو+ :دوور
 )يصت هةنص ،يا هةنص ،يص هةنص(دمينت بةس  ،نا ئصتة طؤتن ]بةهرا بتر ذ جارا [ئةو(
وةكي ساغ و شكةسيت وقامي كرن و  ،ةلص ت ئاخفتنص دا طةلةك معنا ذص دضنب

 . هند... بةرسف ظةدان

 .بؤ حةموو كةسا يصت نصزيك ،ساغسوارة/  :وةرطصأان:)ئةظ(:ـ 1

ئةظي/ ظي ـ ئةظص/ ظص ـ ئةظان/ (هةر ووسا دبتة شكةسيت شك وةكي شونناظا 
دوو ثلة لثص هةبن يان دص أستةكة الزم  ،بةلص هؤسا ثتنص نائصتة بكار ئينان ،)ظان

 ـ:طرؤج ذص ضص بت وةكي

ثلةك بؤ  ،ثلةك بؤ ئاطةهكرنص )ئةظ + ة + ة( :هؤسا ية دروستة :ئةظةية ـ
 )كينوونة(هةبوونص 

لطةل أستةكة كارص دروست تصداهةبت  ،ـ يان دص ناظص نيشانداي ل ثص ئصت
 ـ:وةكي

 تة يص خواري ـــ ئةظ +ناظ + كار ئةظ نان

 كارص تة ية ـــ ئةظ +ناظ + ة هةبوون ئةظ شؤل

 نةتص طةهشتييةــــ ناظ ثتنص  ئةظة كتاب / ئةظة كتابا من

 . ئةظة كتاب ؟كانص كتاب :بؤ ثسيارةكص بةرسظ بتبةلص هةطةر 
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 معنا تةمام دبت ناظص نيشاندانص + بةرسظ ــ . ئةظة كتابا من ؟كانص كتابا من

 رمعنا ية تةمامة بص ثسيا . ئةظة كتابا منة

ئصك هةبوون  ،ئصك هايدان/ئاطةه ،لثص هةبن نيشاندانص دظصت دوو ثلة:ئانكو
 ـ:وةكي

 )بةرظةدانك(ثاراستنة/ وقاية  )ي( )ئةظ + ة + ة( ـ:ئةظةية

 كار يانهةبون  + ناظئةظ + :يان

 )ئةظ+ هايدان + هةبوون( :ئةظة برايص تةية :وةكي

 ئةظ+ ناظ + كار :نظيسييا  مكتوبمن ئةظ  :

طؤيت أستا كوأدي طةلةك نةرمي بؤ ثصشي وثاش وطوهاأتنا ثةيظا يا وةكي مة 
 ـ:هةروسا بؤ كؤم شك ،ئةظة بؤكت،تصدا هةي

 ثاراسنت )ة(دبتة )ي(ة دبتة ن/ هةبوون،  )ئةظنةنة (دبتة )ئةظةية(

 ثاراسنتن بؤ بؤ هةبوون و  ن :ئةظنةنن :ضصدبت بصذين

شووناظص  )ن)(ن(كؤم/  :ةنة نة يصت تةنئةظ قةلةمة نة يص تةية ــ ئةظ قةلةم
 يادي هةبوونة لكاوة

 شونناظص لكاو لطةل قةلةم نا ديار بت )ة( ئةظ قةلةم نة يص تةية ـ كت نصر

 ؟/ ئةظنةنن قةلةمصت تة . ئةظنة قةلةمصت تة

 ،هةطةر نة بةرسف بت بؤ ثسيارةكص ،ئةظ أستة نةية تةمامة :ئةظة ئةز
 ئةظة ئةز :دص بصذي ؟ـ كا توو:وةكي

 ـ:بص ثسيار دص بصذي (statement ،خربية( دانان بت ستةأ هةطةر
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ئانكو . مالص مة ئةظةية ،ئةم ئةظنةين / ئةظنة ئةمني ،ئةظة ئةزم / ئةز ئةظةمة
 هةبوون/كينونة ثص دظصت

دروست يان هةبوون/ ة  (ئةظ + ناظ + كار  (ثكوأيت نيشاندان سص ثاأضةنة 
 )ن بؤكؤم ،بؤكت

أستكة تصطةهشيت  ،ا شكةسيت نةهندة ئيت ئالؤزنناظصت نيشاندانص يصت وةرطصأان
 ـ:ثص دظصت

 . ترمبصلص مة بووكا خؤ ئيناظص  ث

 . سائقي ئةم ئيناين ئةظي

 بةربووا طؤظةند كر ظانبةربووكا طؤظةند كر ـ  ئةظان

 مصظانا أةوانةكةظان هةأة 

 كصركص تة كوذم ظص دص ث

 صت هةي / ئةويا هة / ئةو  يص هةئةو  :نيشاندان بؤ دوور ـ 2

 )ئامرازا ئاطةهكرنص/هايدانص +ئامرازصت ثصكظةنانص (ثأاسيت ئةظنة شونناظن لطةل 
 ـ:يا ثصظةكري، ئو بةهرابتر شونناظ ذي نائصتة طؤتن وةكي

 يص هة ــ يا هة ـــ يصت هة

 )هة :ئامرازا هايدانص+ ئامرازصت ثصكظة نانص نة ((ئانكوو ناظص نيشاندانص بؤ دوور 
 )ن(رظةدكةن ئةوشك شونناظص كوأتة بؤ / قامي كرنص لطةل ثسة )ص(هندةك جارا 

 ـ:بؤ ثاراستنص/ وقاية

 يصت هة ـ يصت هةنص يص هة ـ يص هةنص/ يا هة ـ يا هةنص/
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ـ :وةكي )ن(دبنة دوو  ،كةدي لص زصدة دكةن ة)ن(بؤ قامي كرنص هندةك جارا 
 يصت هةنصنة هةظالصت هةوة

بةلكي كارص بوونص شك  ،ديار دبتبأاسيت كت نصر ومص وكؤم ثناظص ثصكظةنانص 
 بكاربينن وثص بناسن )ة، ن (

 كارص هةبوون بؤ كت )ة(يص هةنصية كاركص علي ــ 

 كارص هةبوون بؤ كت )ة(يا هةنصية بزنا شظاين ـــ 

 . يا دومايص كارص هةبوون بؤ كؤم )ن(يصت هةنصنة بصضيكصت بةرخةظاين ــ 

سةر و نصر ومص كت وكؤم هةية وساغ و شكةسيت  ).... ئةظ(نيشاندانا نصزيك 
 . دكصشنة شونناظا

نصر ومص كؤم  )يص، يا، يصت( ةر دكصشتة ناظصت ثصكظةنانصبةلص نيشاندانا دوور س
 هةبت نةبت وةكي ئصكة )نص( ،نائصتة طوهاأتن )هة(أةطةزص ثةيظص  ،ديار دكةن

 مبتدأ مرفوعكاركصت هةوة ـ ساغ ثصشطؤتن/  هةنص يصت

 جامد،كأم ــ جهص شكةستية بةلص ية حشكة/  هةنصيصت ئةز دص كارك 
 مبني

 ظةطصأة صت هةنصظةطصأة / هةأة بزن يصت هةنص )بزنا(هةأة 

 ضنني صت هةنصضنني/ من هنار ذدار يصت هةنص )دارا(من هنار ذ 
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 ئامرازصت هةبوونص و يارمةيت لطةل كاري
 )ة ،ب ،دص ،د(

 

ئةم دبينني نظيسكارصت مة ئةظةشك بابةتةكي طرنطة وتصكأاية ئو نةي بةرضاظة، 
يصت طوهأا بةأداي، هةر بصذي نينن وهةرئصك ل هةوايكي بكاردئينت و ث 
أصنووسةكص دنظيست جار ل شوونا ناظصت ثصكظةنانص بكار دئينن وجار ناظصت ثصك 

ث مة نةية خؤشة ئةم بصذين ئةظة سووجص زانايصت  ،ظةنانص ل جهص وان دنظيسن
كو أاستيية، هةر كصماسييةك ت زماين دا هةبت ئةون ضةن ،بةلص دظصت بصذين ،زمانية

 . ث راسيت حةموو كورد بةرثرسن ،سةبةب

ئةظة كاري تصس دكةت مةعنا كشتكرنص ولظينص ددةتص  :يارمةيت كار )د(ـ  1
 )يا ئنكليزي do(أةطةزص وص ئي ظةطرتيية ذ )تفعيل(

)I Do eat، I do beleave …)  جياوازيا زمانص كوردي وفارسي ئةظ
 )مي(بةلص فارسي  ،ئامرازةية، كشتكرنا كارص كوردي ذ زمانص ئنكليزي وةرطرتيية

 ،)د(دكةن  (do ) كورد ،)مي(دكةن  )ماخ(فارس  ،ية طرتية (mach) ذئةملاين
 ـ:وةكي )مي +كار(فارسي  )د + كار(كوردي 

 ــ دةمص حازر يص سظك ئةم درةظني ،ـ رةظ / درةظني:كوردي

 هةرووسا ــئةو دخؤت  :ـ خؤ / دخؤت

 ئةو دنظيسن ــ ووسا :ـ نظيس / دنظيسن

 ئةز دأةظم ــــ ووسا :ـ أةظ / دأةظم

 ووسا توو دضيين ــــ :ـ ضني / دضيين
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 ـ رظ / مي رظةم ــ من مي رظةم :فارسي

 ـ خور / مي خورد ــ ئةو نان مي خورد

 ـ نظيس / مي نظيسيم ــــ ما مي نظيسيم

 وةكي ئامرازصت )ت(دةنطص وص دبت  ،كأةطةلةك ية  ل ئاخفتنا بةهدينا )د(
لطةل ثةيظا  ،هندي هند ية كأة ل ئاخفتنص ،دئصتة طؤتن )..ت(ثصكظةنانص وثصشناظ 

، )دة(ية ظةكرية نةية كأة  ،بةلص ل ئاخفتنا سوراين باش ية ديارة ،ثصش وص دخوونن
 )دص(ئو هةرديسا ثئاخفتنا بةهدينا شك بؤ دةمص داهاتن دةنطص وص درصذ دكةن 

 ـ:، وةكي)داهاتن(ئانكو بؤ دةمةكي دوور 

 )ت(خؤم ـ ث دةظي دبتة  نيتناخؤم ــ ئةز ين دنائةز  :خؤم/ دخؤم

 خوينني خؤتخوينني ــ ئةم دةرزا خؤ دئةم دةرزا  :خوين/ دخوين

 ــــ ووسا مالت ئةوتمالت ــ ئةو د :مال/ دمالت

 ووسا ؟ضية مةدرةسص تووتــ ؟ضية مدرةسصتوو د :ضي/ دضي

ذبةر  )د(بةلص ضصترة بنظيسني  ،ة)ت(ثدةظ وةكي  )د(ـ أاستة دةنطص :ينتصبي
 ـ:سص كتكا

 ،داهاتن، ضةثكرن بؤ جوتة كار :وةكي )د(بةهديناين ذي ل طةلةك جيا دبصذن  ا ـ
 لطةل شعر وسةليقا موسيقص وسترانا

 . لطةل سؤراين دا نصزيكي ئصك بن ب ـ

ظصجارص دظصت جودا كةين يصت ل طةل  . ن)ت(ئامرازصت ديتر لطةل ناظا حةموو  ج ـ
ئامرازا بنظيسن، خمابن زانايصت مة  )ت(ناظا حةموو  بنظيسن و يصت )د(كارا حةموو 

 . ، ضاوا هاتة برياوان ووسا دنظيسن)ت(، جار )د(، جار)ن( ، جارتصكل دكةن
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ديار دبت ثةيظةكة  )دص(لطةل دةمص داهاتن دريذ دبت دةنطص وي  )د(ـ  2
 ـ:جارا دكةفتة ناظ أستص دا نةل طةل كار وةكي سةر بةخؤ طةلةك

كةظت هةطةر نة خوونت ــ ثدةظي شك هةر  ئةو دصكةظت ـ  دصئةو  ـ
 دمينت )دص(

 ئةز دص ضم ـ ئةز دص سالةكةدي ضمة حةجص ــ ووسا ـ

 ئةم دص ئاطري هلكةين ـــ ووسا ـ دص هلكةين ـــ

 هوون دص طةمنص خؤ دروون ـــ ووسا ــ:ـ دص دروون

 ـ:بةس بؤ هةردوو دةمصت داهاتنصية )دص(ئينانا  بكار

 . ضنة دصأابة حةموو ث كارن  : داهاتنا بلةز

 . ئةم دص سبةي ضني :داهاتنا ث دلص خؤ

يص هةي نةبؤ يارمةيت لطةل كارص داهاتن، لطةل كارص  )دص(بةلص كارةكي ديتر 
دبت حسصب  ووسا ذي ،دا كاري زووبكةت )لصخوأين(داخواز بكار دئصت ئانكو 

 ـ:ئامراز

 )ضص دبت بصذين لصخوأين(دص أابة هصش من توو نةكوشيت 

 ـ:ل ضار جيا بكار دئصت )د(

 كوردي بئاخظمدزامن  ئةز :دةمص حازر يص سظك ا ـ

 دنظيسمئةز يص كوردي  :دةمص حازر بةردةوام ب ـ

 . دخواروةكي توو هايت من نان  :دةمص بؤري بةردةوام ج ـ

 ـ:ضةث كرنا قامي/  ازر دةستثصكضةثكرنا جؤتةكارح لطةل د ـ

 . دبينمو نة دضمنةوة اهللا يي   ؟بضم ببينم
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 )لن ـ بالعربية(ئةظة ضةثكرنا قامية وةكي

لطةل أستا ضةثكري نائصن بؤ دةمص  ،عةكسص ئينكليزي )دص(، )د( ـ:تصبيين
 ـ:درصذ دبت )نةء(حازر وداهاتن، شوونا وص 

 نا خؤم ـــ ئةز ناين دخؤمئةز ناين 

 ماال مة نا ئصتة ماال مة ـــ ئةو ص ئصتةدئةو 

 ـ:بةلص ل دةمص بؤري بةردةوام وةكي خؤ دمينت

 نة دخؤارــ من نان  دخوارنان  من

فعل أمر/ مجرد (بؤ كارص داخواز ئصك أةطةز  :ئامرازة بؤ ثصكرنص )ب( ـ 3
 )غیرمركب

 ،ذمصرة ،بئينة ،بكؤلة ،بضينة ،بضنة ،مبرة ،بنظة ،بنظيسة ،ـ خبؤ:وةكي

 )ب(بةلص بؤ كارص دوو ثارضة هةطةر ثصشطر هةبت طةلةك جارا ثصشطر شوونا 
 ـ:دطرت وئةظ ئامراز ثص نةظصت وةكي

 ظةكؤلة ،وةرطصأة ،داقوتة ،أابة ،ظةخؤ ،هل طرة :

 :)الم االمر في العربیة ـ الشروع( حازر دةستثصك بؤ كارص )ب(

 ئةز نةظصم بضم

 ئةو نقارت ناين خبؤت

 ؤ بشكينتبال بئصت وستؤيص خ

 )با (لطةل شةريت يان هيظي دبتة  )ب(هندةك جارا 

 با اتا ــــ خؤزي ئةو هات خوزي ئةو

 بادص تة كوشت باكوشتا ـ هةطةر تة ديتب تة وص ديتاب هةطةر تة
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 ـ:نا مينتلطةل كارص داخواز  )ب(ـ بؤ ضةثكرنص :تصبيين

 دةرزاخؤ نة نظيسةدةرزاخؤ ـــــ  بنظيسة

 نةخؤ ناين ـــــخبؤ ناين 

 نةخؤتـــ بال  خبؤتبال 

هةطةر أستة  )د(جارةكةدي دبتة  )ب(بةلص لطةل حازر دةستثصك جؤتةكار، 
 ـ:)نفي جزم(قامي ضةثكر 

 بال بضت ببينت ـــ نةدضت ونةدبينت

 دايص نةدزاين لةوما من نةديص ــ من  با دص من دا باهةطةر من زاين 

يصت لطةل كارص دروست بكار ئةون  )د، دص، ب(ئةو هةرسص ئامرازيت بؤرين 
 دئينن

وئةظنة بؤ  )ئنكليزي is ; are كينونة/ تنوين عرةيب ـ ن ـ هةبوون/ ،ة(ـ  4
ثصكئينانا أستصنة هةطةر كارةكي دروست ت ناظ أستص دا نةبت ئانكوو لطةل ناظا 

 )فعل(ودقاري بصذيص كار  )أداة/ حرف(توودقاري بيذيص ئامراز  ،وثصنيشانا ثكار دئينن
تصل ضمیر(ري بصذيص شوونافص ثصظة ودقا ُ ضةنكوو شوونا كار دطرن، و وةكي  )م

كار دةم هةينة وهندةك جارا شوونناظص لكاو ل جيص وان دئصت، بةهرا بتر ل دوما 
 ـ:أستص دئصن طةلةك ئيت فةرن بؤ ئاظاكرنا أستص وتصطةهشتنا ئاخفتنص، وةكي

 معنا تصطةهاند )ة(ئةظة قةلةمص منة ـــ 

من ـــ هةطةر بةرسظا ثسيارةكي بت ية دروستة، هةطةر نة  ئةظة قةلةمص
 نةية تص طةهشتية ،بةرسف بت

 ـ ية تةمامة . ـــ ئةظة قةلةمص من ؟كا قةلةمص تة
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 ـ:ضص دبت أستة ئصك طالطال بت و ية تةمام بت وةكي )ة، ن(لطةل هةبوون 

 تةختص عمادي ئي نووة ،ئةظة تةختص عمادية ،ئةظةية، ئةظة تةختة :كت

ئةظنةنة، ئةظنة تةخنت، ئةظنة تةختصت حسيين وعمادي نة، تةختصت حسصين  :ؤمك
 وعمادي ئيت نوونة
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  )ة(هندةك كارصت ديطةر يصت ظةكرنص 
 

لدةمص حازر  (nigative and interrogative) بؤ ضةث كرنص و ثسيارص ـ1
 ،يا(شوونا ناظصت ثصكظةنانص دطرت  )مستمر و تام(بةر دةوام ودةمص ث جي كري 

 ـ:)يصت ،يص

 . ةيكوشيت ــــ من مريشك نة كوشت يامن مريشك 

 . ةنكوشتني ــــ من مريشك نة كوشتي يصتمن مريشك 

 ةتئةو ناخؤ ـــــــ دخؤت يص ئةو

 ةنئةو نا خؤ ـــــــ دخؤن يصتئةو 

 ـ:يان ثسيار

 ةيخؤاري ـ من ضوو نة خوار يصــ من نان  ؟ةيتة ضي خؤار

 تةرسا خؤ دنظيست ـ ئةو ضوو نانظيسدة يصئةو  ؟تةئةو ضي دنظيس

 . ضيأؤكا دبصذن يصت خبؤ ـ ئةو ؟ةنثضووك ضي دكة

 بصذن يصتبصذن ضيأؤكا خبؤ ـ ئةو خبؤ ضيأؤكا د يصتئةو 

ئةم دقارين بصذين لظص دةري دبتة شونناظ  ـ بؤ هايدانص لطةل كارص داخؤاز، 2
 ـ:وةكي )ن كؤم ،ة كت(بؤ بكةرص ثصبصذ 

 بنظنــ هوون ن ـبنظ / ةــــ توو بنظة بنظ

 / أابن ــــ هوون أابن أابة ـــــ توو أابة
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دبنة دوو  )ماكأن(، هةضؤكة بؤ أكمانص وئاخفتنا دذوار ـ لثص ناظا دنووسصت 3
 ـ :هةبوون بؤ قامي كرنا ئاخفتنص

شونناظة ئةو شك  يهةبوونة،  )ة( ؟توو حةقص من خبؤي :ةيـ توو ئةو مصر
 هةبوونة

 )ة،ة(و  )كينونة(هةبوونن  )ن، ن( ؟هوون مالص من خبؤن ـ هوون ئةو مصرنةنة،
 )وقاية(ثاراستنن 

 ثاراستنة )ي(هةبوونن و  )ة ،ة( يص بزنا مة هنداكري يةـ ئةظة ئةو شظانة

وةكي  )absolute لإلطالق(بةربةرداي  ـ بؤ نيشانةكة ناس ثناظ ودةنط4
نا ضنص  ضوو شك ،مرؤظةك يان تشتةكي ث نيشانةكص ئي ديار وثصطؤيت بت

 ـ:وةكي

 سصظة سؤر، فاتة أةش، باسكة زةالم، ئصزدينة مري، خدرة دين، دينة مصر

 ـ:ـ بؤ كارص داهاتن يص بلةز 5

ئةو  :ـ ئةظة جياوازة ذداهاتن يا ث دلص خؤ ةأابة حةمووا كارص خؤكر دص ضن
 دص ضن

 . ـ ئةز دص نظيسم:ـ ث دلص خؤ ةبؤمن خبوونة ئةز ئي حازرم دص نظيسم

دا ئاطةه لص هةبت بةرص  )للتنبیھ مع اإلشارة( يدان لطةل نيشاندانصـ بؤ ها 6
، )ظةكرن(دظصت دوو ثلة هةبن  )ئةظ(خؤ بدةتص، ذبةر وص ئصكص ناظص نيشاندانص 

 ـ:ئصك بؤ هةبوونص ئصك بؤ هايدانص وةكي

 ووسا أستة ية تةمامة ة + ة ـــ ئةظ + ئةظةية

 ــــ ئةو شك دوونة ةكتابا من ةئةظ
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 هةر ديسا دوونة ابا من ـــئةظةية كت

 )ن( :دةرص نةهايدانة/  )ة(هةبوونة  )ن( :ـ مرؤظنة؟ئةظ مرؤظنة ذكص دةرص نة
هةطةر مة  ،دوماي دةنطدارة )دةرص(ضةنكوو  ،ثاراستنة )ة(بةلص  ،هةبوونة/شونناظة

 . نةظصت )ة(هنطي  )دةر(ذصظةكر دص بت  )ص(

 ـــ هؤسا ذي ية دروستةدةرن  ئةظ مرؤظنة ذكص

، ضةنكوو ئامرازةكة طرنطة، ـ طةلةك كارصت دي يصت ظةكرنص يصت هةين 7
ضةند لص ظةكؤلني هةر دص هندةكا ذبريكةين ودص سةرئاخظينةظة ل هندةك جيصت 

 . وهةظالصت وي )مبني للمجھول(وبكةرص نةناس  )مجرور(دي وكي ثصشطريت 
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ثاراسنت ـ  
 

 )ة ،ن ،ي ( :ئامرازصت ثاراستنص ئةظنةنة

لثص وان ثةيظا دئصن ئةو يصت دوما وان ثيتةك دةنطدار هةبت و  امرازصت ثاراستنصئ
هةرضؤكة دبتة مةرتال  ،ئامرازةكةدي ثسةرظةكةن وةكي هةبوون يا شونناظةك لكاو

 ـ:وةكي ،ضوو معنا نينة هيض ،بؤ ثةيظص

 كت

 هةبوونة بص ثاراسنت ضةنكوو سامل دما وي نة دةنطدارة )ة(ـــ ة ئةظة سامل

 هةبوونص )ة(لطةل  ثاراسنت هات )ي(دوما خودصدا دةنطدارة/  ،يةظة خودصدائة

 )ي+ة(بةلص خودصدا + ،)سامل +ة(

 يص هة هةظالص من ـــ نينة ثاراسنت

شونناظص كورت ل نيشاندانادوور زصدةبوو بؤ  )ص(هةظالص من ـــ  نصيص هة
 :هات لطةل بؤ ثاراستنص )ن( ،قامي كرين

 )ن+ص(يص هة +

 كؤم

 )ا(هات ذبةر ثيتا دةنطدار  )ن+ة(ــ ئةظنة خودصدانة/ هةرديسا ن سامل ئةظنة

 كؤم…… كتاب ل كص دةرص نة 

 كؤم…………….. نةئةظنة معلما
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تيبيين ضةنكو بةهرابتر ثاراسنت لطةل هةبوونص دئصت ولثص ثةيظصت دةنطدار، ل 
ثا ظص جارص  )بوو(دةمص بؤري كصم بكار دئصت ذبةر هةبوون ل دةمص بؤري دبت 

 ـ:دوما ثةيظص دةنطداربت يان نة دةنطداربت جياوازي نينة

 ئةو سامل بووــ ئةو خودصدا بوو ــــ بص ثاراسنت

 ئةظنة معلم بوون ــ يصت دي معلما بوون ــ هةر ووسا
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 ئت زمانص كوردي دا )ت(
ئو  ،طةلةك جيهصت ثكار ئينانص يصت هةين )ت(ل زمانص كوردي بةهديين 

هندي هند ية كأة هةر بصذي ديار نابت خؤ ل  )ت(ئةظ  ،طةلةك معنا ذص ضص دبن
خووندنص لطةل ثةيظا ثصشيا خؤظة دنووسصت ودئصتة طؤتن، ل هندةك جيا ئصكسةر 
هندا دبت ئو نائصتة خوندن وةكي ثصكظةنانص لطةل ثيتةكة كأ، ئو ل هندةك جيا نا 

 ـ:وةكي ،هندابت ضةند ية كأبت وةكي بصشناظ يان شونناظ لكاو

 ناف نيسكادا تنةهكص ناف نيسكادا ــ ت صتي نةهك

 خاين كر تخاين كر ـــ من ضصلت  من ضصل

 )ئت(هةطةر ضوو ل ثصشياوص نةبت يان ل ثص دةنطدارةكي بت دئصتة خوندن 
 ـ:وةكي

 كص دةرص دا بووي توو هةتا ؤ؟ ئت

 سةر مةأا فأي ــ فأؤكةت سةر مةأا فأي ئت فأؤكة

 )ت(هةطةر ثيتة كأ لثص بئصت  ،)ئيت( بؤ كؤمنيشانكرن  ناظص ثصكظةناين بؤ ـ1
ئيكسةر ديار نابت، ئت ناظ ئاخفتنص دا لطةل ثةيظا ثصشياخؤ دئصتة طؤتن، بةلص 

 ـ:هةطةر ثصشيا ئاخفتنص بت يان لثص دةنطدارةكي بت باش ديار دبت

 هندابوو ت ميه سثينة ــ ئصكسةر ـــ سثينة ئيت ميه ا ـ

 ـ كارك ل ناظ بةرخابوون ــ هةر ووسال ناظ بةرخا بوون ـ ئيتكارك  ا ـ

                                                             
  .ت(لطةل ناظا، هةر ضاوابت ثدةظ دخونن  )يصت، ئيت؛ ت ثصشناف، ت بكةر لكاو(هةطةر( 

 )د(بةلص دظصت بنظيسني  )ت(، ولطةل كار هةر دخوينني )ت(ودظصت لطةل ناظا هةر وهةر بنظيسن 
  دخونن ودئاخظن ئةو ل نك وان دروستة. )د(سؤرا دا لطةل سوراين بةرئصكظة بئصن ثا لطةل كار 
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 ث شريبوون ـــ هةر ووسا ثشري بوون ـــ ضصلئيت ضصل  ا ـ

 قةربوون ــ كصم ية ديارة تقةر بوون ـــــ ميه ئيتميه  ب ـ

 بص شريبوون ــــ ووسا تبص شريبوون ـــ ضصل ئيتضصل  ب ـ

 ووسا ناظ بةرخادا بوون ـــ تناظ بةرخادا بوون ــ كارك ئيتكارك  ب ـ

 يان ـهةوة  صتقةرن ميه ئيتــ  ؟سثينة ئيت هةوة يان يصت قةرن ميه ئيت ج ـ
 ؟سثينة

 بةلص لطةل سثي هيض نة ية ديارة ،لثصشيص باش ية ديارة

ناف بةرخادا بوون كارك ـ ل ثصشيص  ئيتناف بةرخادابوون كارك ــ  ئيت ج ـ
 باش ية ديارة

 ديارة باش ية ـ . بص شري بوون ضصلصت هةوة ئيت ج ـ

لناظ ئصزديصت بن كةندي ناحيا القوش، بةلص ل حةموو  )ئيت(هؤسا دئصتة طؤتن 
يصت، (لثصشيا ئاخفتنص وطةلةك تصكل دكةن لطةل  )ت ،ئت(هةر دئصتة كؤتن  بةهدينا

أاسيت ئةف ئامرازة بةس ل سرصضكا وخوشابا و ئصزديصت دةظةرا ئةلقووش  )يص، ئت
 ية ديارة

ديسا دةنطص  ل ظص ئامرازص )يصت ( ـ :بذارتنصقةتاندنص/ ناظص ثصكظةنانص بؤ ظة ـ 2
ئةو هةر ،نا هندا بت ثضوو تةرزا )ص(لطةل ثيتا كأ هوندا دبت بةلص دةنطص  )ت(

 ـ:ثضةكص ية ديارة

 سثي هريا وان ية سثصة صميه :سثي هريا وان ية سثية ـ ثدةظ يصتميه  ـا 

ؤمة، كت شك هةر ئةو كاركص ل ناف ثةزي/ئةظة ك :ل ناف ثةزي تكارك يص ـا 
 طؤتنةية
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هةر ،كاركص ل ناظ ثةزي /كت :كارك يص ل ناظ ثةزي ـــ ثدةظـ ا 
 ،ئةوطؤتنةية

 دظصت بنظيسن ،كؤمة ل نظيسينص ديار دكةت كتة يان )ت(بةلص 

 هةر ئي ديارة )ص(ثشري بكأة ــ دةنطص  صضصل ــــ ثشري بكأة يصتضصل ـ ا 

 وو كؤمةنةية ديارة دظصت بنظيسن ضةنك )ت(بةلص 

وةكي أستا دي ديار دبت وبؤ ئاخفتنص لثص ثةيظا  )ت(ئت ناظ ظص أستص دا 
 ـ:ثصشيا خؤظة دنوسصت

ث  )صت(قةر هريا وان ية أةشة /  صتميه يصت قةر هرياوان ية أةشة ـــ ميهب ـ 
 ثةيظا بةري خؤ ظة نووسيا بةلص ية ديارة

ث  )صت(ةرووسا ناظ بةرخا دا / ه صتكارك يصت ناظ بةرخا دا ــ كاركب ـ 
 كاركاظة نووسيا

 . ل حةموو بةهدينانا عرياقص )ئيت(وكي  )يصت(ل ثصشيص دئصتة خووندن ونظيسني 

 ـ:بؤ أؤن كرنص دص منوونةكة عةريب بصذين

ُ /  تلمیذ كتابُ  :ثدةظ دخوونن ]كتاب التلمیذ / التلمیذ في الصف[  فیسّفي أتلمیذ

بةس ل نك كوردا  ،ووننحةمو زمانصت دنياص ووسا هندةكا دنظيسن ونا خ
 عةجيبة

بةلص ئةظة طةلةك ية كأة وهةر ووسا طةلةك ية قامية  ،جؤتة ثصشناظ )دا... ت(ـ  3
، ت ناف )ئت (و لثصشيا ئاخفتنص دخوونن  ،ثضوو تةرزا نا هندابت ضةند ية كأبت

 ـ:ئاخفتنص دا لثص ثةيظا ثصشيا خؤظة دئصتة خوندن وةكي

 ناف مة أا بازدا دزيتناظ مةأا بازدا ـ  دزي ئت ناف مةأا دزي بازدا ـ ئت
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 ضؤ تليا مأا دةرزيتتليا من أا ضؤ ـ  دةرزي ئت ـ تليا من أا ضؤ دةرزي ئت

لنطص مأا  زيرطتلنطص من أا ضؤـ  زيرط ئتئت لنطص من أا ضؤ زيرط ـ 
 . ضؤ

 )ستريةكة تيذة ،زيرط(

 بةريكا خؤ بكة تبةريكا خؤ بكة ـــ دةستص خؤ تدةست يص خؤ 

ثدةظ  ،ئامرازةك طةلةك ثكار دئصت لطةل كار )د(ةر ية فةرة ئةم بصذين كو ه ـ 4
بةلكي  ،دخوونن )دة(لناظ بةهدينا، ئو لناظ سؤرا هةر و هةر  )ت(دئصتة طؤتن 

ووسا شك ية دروستة لطةل  )د(هندةك جارا لناظ بةهدينا شك دئصتة خووندن
وو ئامرازصت ثتنص يصت كاري، أاستة ئةظ ئامراز ثارضةكة ذكاري، بةلص وةكي حةم

 ـ:وةكي ،ثسةر ثةيظا ثصشيا خؤ ظة )ت(كأ، ث ئاخفتنا بةهدينا دخوينن 

 حازر سظك

 خؤين ـــ ئةم نانيت خؤين ـــ بةهدييندـ ئةم ناين 

 خؤين ـــ سؤرايندةخؤين ــ ئصمة نان دةـ ئصمة نان 

 حازر بةر دةوام

ية ديارة  )يصت( خؤين ــ بةهديين تخؤين ــ ئةم ناين يصدئةم ناين يصت  ـ
 ئصك دةنط )ت(دبتة  )د(ضةنكو لثص دةنطدار هات و 

 خؤيندةخؤين ـــ ئصمة نان مان دة ـ ئصمة نان مان

 :بؤري بةر دةوام

 بةهديين خوار ــ تـــ مة نان خوارد مة نان

 خوارد ـ سؤرايندةخوارد ـ ئصمة نامنان دة ئصمة نان مان
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 )د(يا دروست ئةوة ئةم بنظيسني بةلص  )ت(وةكي مةطؤيت ثدةظ دئصتة خوندن 
 .لطةل كاري هةميشة

 third( لدةمص حازر سظك شونناظص ثصظة يص بكةرص ثتنص كةسص سصيص )ت( ـ 5
person singular(  ئةظة ثةيوةنديةكة هةر ية طرنطة ئت ناظ هةر ضار زمانصت

 ـ:وةكي )ئةملاين ،كوردي، فارسي ،ئنكليزي(ئاري دا 

 تدخوـ ئةو ناين 

 تذاين دثصـ طولص ن

 تدةرزص دنظيس ـ ئازاد

 هةر وةكي بةهدينا )ت(بص لظني ئانكو )د(ئث فارسي  . داو نان مي خور

 دثزثريزادة نان مي 

 هةر ووسا دئازاد درس مي نظيس

 ) brief einen tschreibBrot / sie  esster( ـ ئةملاين

 )bread seat he/ aletter swrite she( ـ ئنطليز

بةلص بؤ أصزمانص هةر وةكي  )س(وةردطةأصت دبتة  )ت(ي ثا ل زمانص ئنطليز
 ئصكن

سظك و  ،دةمص حازر :دستينت )ت( ل ضار دةمال ئاخفتنا بةهدينا كار  ـ:تصبيين
 ـ:هةر ضار دةمصت نةبؤرينة وةكي ،و دةمص داهاتن ،دةست ثصك وبةردوام

 ــــــ سظك تـ ئازاد ناين دخؤ

 ــــ دةست ثصك تـ بال ئازاد خةسص خبؤ

 ــ بةردوام تحسن يص سةرص خؤ دشؤ ـ
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 ــ داهاتن تـ ئازاد دص ثةزص مة ضصرين

نة يا  )ت(بةلص ئةو  ،هل دطرن )ت(طةلةك كارصت دةمص بؤري وةكي ظان 
 ـ:يا ضاوكية وةكي (ت)بكةرية و نة شونناظة ئةو 

 ـ توو كةفيت ـ ئةو كةفت ـ ئةز كةفتم:كةفنت

 نظسيتـ ئازاد نظست ـ ثضووك نظسنت ـ توو :نظسنت

 من بزن فرؤت ـ وص بزن دؤت ــــ دؤتن :فرؤشنت / فرؤتن ـ

 ـ دةرطةه شكةست ـ ثةيالة شكةست:شكةسنت

 مالشت :ظةكةفت ـ مالشنت :ظةكةفنت

ئيكسةر ديار  )ة(ل دةمص بؤري شونناظص ثصظة بؤ بكةري يان كاربسةرص ثتنص 
 ـ:نابت

 ×كأين ـ ئةوي نان كأي

 مال× ئةو ضؤ :ضؤن

 ×ر هلكرئةوي ئاط :هلكرن
 

ل حةموو جيا  )ت(ـ ل ئاخفتنا رؤذ ئاظاص وباكووري كوردستانص ئةظ :تصبيين
ئت زمانص وي مللةيت دا نينة، خمابن ئةو ل نظيسينص شك نا  )ت(هةر بصذي ديار نابت 

نظيسن وهةر ووسا ئاخفتناوان نةية أصك وثصكة وئةظة تشتةكي شاشة، هةتا ؤ شك 
قانوونا نظيسصنص نة ية ئصك  ،صوةكي ثشت أاستأصنووسا وان جيص خؤ نةطرتية ثش

ل جيص  )ت(ذ ئاخفتنا خؤ كووظي بكةن، بةلكي بةس  )ت(دةستة، ئةبةد ضص نابت 
، هةر ووسا شةبةك )ص(يان  )ة(دكةنة  )ت(ثصشناظص جؤت دياربت، لطةل كار 

 ،ـ ماضؤ:)ؤ(كةسص سصيص ثتنص دكةنة  )ت(ذي كو زمانص وان وةكي فارسية بةلص 
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مي  :،ميايد ،مي رةوةد مي خورد ،مي طويد :مةزانؤ / فارسي ،مةيؤ ،ةلؤم ،مؤرؤ
كةسص سصيص كووظي بت ل ضوو ئاخفتنصت  )ت(ئةبةد نا ضصبت ئةظ  ،)داند

 . كوردي

 ـ بةهديناعراقص/ باكوورص ـ عيداوة ثريؤزي ب تعيدا وة ثريؤزي ب

 ـ دينا عراقص /باكوورة ئةو ناين وص خو ـــ تئةو ناين دخؤ

 ـ دينا عراقص /باكوورة ــ ئةو ناين وص خوت ناين دص خؤ ئةو

 ــــ فارسي/ شبكي ؤـــ او نان مؤر داو نان مي خور

خمابن زمانص كوردي ديين طةلةك ئي ثاشظة ماية، ثضةكص زمانص سؤراين ثخصرا 
زانايصت  ،رةوشةنبريصت كوردصت ايراين زمانص خؤ يص ثصش ئصخسيت ذمصذة اإيران و

دص تصك ظةدةن وةكي شاشيا خؤ دص ثاشظة ئصخن، زمان  ،زمانص وانة ذيبةهدينان 
دظصت ئث نا فرا وهوش وبريةكة كوور بئصتة هلذةنني، ذدةظص ثرية مصرا وثرية ذنا 

وقواعدا  )حتليل بكةن(ئاخفتنا وان هلذةنن  ،خةلكصت طوندا يصت دووري زمانص بياين
 ،بكةن وثاشي هةردووكا بصذنط بكةنزماين ذص دةر ئصخن، نةأابن زيتص وئاظص تصكل 

 . سؤراين وديين هصالن ئنكليزي خبؤ كرنة زمانص دةيكص ،ثا ناضار بوون هاظصنت

  



106  

 

  )(دةمكار 
 

ـ بةري ئةم بكةظينة ناظ دةما دظصت ئةم هندةك تصبينيصت طرنك أؤن :تصبيين
 ـ:بكةين دا بؤ خوندةوارا سظك بت

 ،حازر يص سظك وبةر دةوام و يص بؤري بةردوامبؤ دةمص  )د(ئامرازا يارمةيت  ـ1
 )ت(بكاردئصت، هندي هند ية كأة ل ئاخفتنا بةهدينا، نا ديار بت هةر بصذي وةكي 

ية سظك لثص ثةيظا ثصشيا خؤظة دنووسصت ضي تشت بت، بةلص ل نظيسيين الزم لطةل 
 ـ:)الفعل تابع(ضةنكوو ثصأةوص كارية  )د(كار بنظيسن 

 خؤوم ناين ــ حازر سظك تئةز :ةظثد خؤم ناين ـدئةز 

 خؤوم ـ حازر بةر دةوام تئةز ناين يص :خؤم ـدئةز ناين يص 

 خوار ـ بؤري بةردةوام تمن نان :ثدةظ خوار ــد من نان

وةكي خؤ دياربت لطةل مقاما وئاخفتنا ظةهووناي  )د(هةر ووسا هندةك جارا 
 :هةرديسا لئاخفتنا سوران باش ية ديارة ،وشعر وموسيقا

 بؤري بةردةوام  حازر بةردةوام حازر سظك

 من دةخؤم ـ من نان دةخؤم ــ من نان دةم خوارد

بؤ دةمص بئصت  )دص(ثصظة دكةن دبت  )ص(درصذ دبت دةنطص  )د(ل دةمص داهاتن  ـ 2
نة شةأتة هةر وهةر لطةل  ،وةكي ثةيظةكة سةر خبؤية ت أستص دا )دص(هةر ووسا 
 .)للفعل تابع( بةلص هةر ثصأةوص كارية ،كاري بت

 . خؤم ناين ــ دص ناين خؤم ئةز ـ ناين دص ئةز خؤم ئةز دص

 .ئةو دص ضتة ماال خؤ ــ دص ئةو ضتة ماال خؤ
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هةر وةكي مة طؤيت أستا كوردي طةلةك ية نةرمة دان وستاندن طةلةك يا تصدا 
 . هةي

 .نامينن ل دةمص نة بؤري )نفي(لطةل ضةثكرنص  )دص،د(هةردوو ئامراز  ـ 3

 ئةز ناين نا خؤم ز ناين دخؤم ــــئة

 ناين خؤم ـــ ئةز نا خؤم ناين دص ئةز

وبةلكي هندةك  ،ددةن وستينن دةم لطةل أةطةزي ،هةطةر كار دوو ثارضة بت ـ 4
 :وكار دوو قةت دبت ئامراز بكةظنة ناف ثصشطر وأةطةز

 طصأت دص وةرطصأت ـــ نان ثصذ نانص وةر دصنان ثصذ نانص 

 هلكر ئاطر نة كر ــ تة نة تة ئاطر هلمن ئاطر هلكرــ 

سةر  )ن ،ن /ة ،ين / ي، ن /ت ،م(ث كاري ظة دمينن  )لكاو(ـ شونناظصت ثصظة ـ 5
ل دةمص حازر يان كاربةسةر بت  ضي بكةر بت ،دكصشنة وةرطصأانا سوار هةر و هةر

 ـ:ل دةمص بؤري

 ــــ لثص بكةرية ينــــ ئةم ناين دخؤ مئةز ناين دخؤ

 ـ لثص بكةريةن ـ هوون دص قوتانص خؤي نص خؤتوو دص قوتا

 لثص بكةرية ـــن ــ ئةو دص ناين خؤت ئةو دص ناين خؤ

 ــ لثص كاربةسةرية ينـــ ئةوان ئةم سؤتم ئةوص ئةز سؤت

 ـــ لثص كاربةسةرية متة ئةز ديت ـــ يمن توو ديت

، يص سوار سةر دكصشنة )ئي، ية، ئيتـ يص، يا، يصت ( هةر وسا ناظصت ثصكظةنانص ـ 6
 :كاربسةرص بؤري،بكةرص نةبؤري
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ـ لثص  مايني يصتباش كصم  يصت مرؤظـ  تأاست ثدةست ناكةظ مرؤظ يص
 بكةرية

لثص  دأصسن ـــ ــ كيذ يصت جوان تةشيص جوان تةشيص دأصست كيذ يا
 بكةرية

لثص بكةرص  ـ ساظا ئيت نظسيت بوون كوأكصتنظسيت بوو ـ ئي  ساظا كوأكص
 تصنةثةأة

لثص  ش ية هوندا بوو ـ مريشك يصت أةش ئيت هوندا بوون ـمريشكا أة
 كاربسةرية

 لثص كاربسةرية ـ ئةوان بزن يصت مة دزين ــ من نان يص هةوة خوار

 

 دةمصت كاري

 :ثصكهاتيية ذ ،لصخوأين، ل ظي دةمي كار ،/ داخوزي)ت جي دا(دةمص  ـ1

 ـ:وةكي )ن بؤ كوم ،ة بؤكت( )]ن ،ة(+ أةطةز+  ب[

 ـ:)افعال قیاسیة(صكدةست كارصت ئ ـ ا

 كؤم    كت   رةطةز

 ـــــ بنظن ــــ بنظة نظ

 )خذوا( ـــــ ببةن ب ــــ ببة

 )صیروا( ب ــــ ببة ـــــ بنب

 كوذ ـــ بكوذة ــــ بكوذن
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 بأةظن أةظ ـــ بأةظة ــــ

 نظيس ــ بنظيسة ــــ بنظيسن

ضةنكو نة ئصك  داخوازي لطةل نائصت )ب(كارصت نة ئصك دةست ئةظان كارا  ب ـ
 ـ:دطرن )ب(هندةكا ثصشطر يصت هةين شوونا  ،)غیر قیاسیة(دةسنت 

 ضاوك       كؤم        كت     أةطةز

 .ـ أةظني/ضؤنـــهةأن   ـ ــــ هةأة / بأؤ ـ أؤ

 )رةظني ــبأةظن ــ  ـ ـــ ــ بأةظأةظ ـ

 ـ هاتنـــ وةرن  ئص ــــ وةرة/بئص ـــ 

 يا دروست بئي ا / باو / بؤ/ بوةرةبص/ بي :هندةك كورد دبصذن

 ـ أابوونـأا+ب ـــــ أابة ـــــ أابن ــ

 ظةكةن ـــ ظةكرن ــ ظةكة ـــــظة+ك ــ

 ـ هلطرة ــــ هلطرن ـــ هلطرتنــهل +طر ـ

 ـ داطصأانـداطصأن ـ ـ داطصأة ــــــدا + طصأ ـ

بؤ  )ب(يان ذ بؤ كرنص)ك(ثصكهاتينة ذ )مركبة افعال (ج ـ كارصت دوو طةه 
كارةكي جودا دص ذص  ،يان ناظةكي ،يان ثصنيشانةكص ،ثةيظةكة بياين :بوونص لطةل

 ـ:داخوازي دطرن وةكي )ب(طةلةك جارا شوونا  )ك، ب(ئةظ  ،ضص بت

 كؤمـ ــ /كتــ  ب يان كـ  ناظ/ثصنيشان/بياين

 ـ سؤركة ـــ سؤركةنــسؤربكة ــ ــــ سؤر

 أي كةنـ هةأي كة ــ هةــهةأي ـــ هةأي بكة ـ

 ـ مالنجكة ـــ مالنجكةنـــمالنج بكة ـ ـمالنج ــ
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 ـــ ناجح بن ناجح ببة ـــ ناجح بة ـــ ناجح

خبوونن بةلص طةلةك دص ية كأبت وةكي  )ك(لطةل  )ب داخوازي(ضص دبت 
 دئصتة خوندن )ث(

ظةكرن ل دوما كارص داخواز ديار نابت هةطةر تصثةأ بت بؤ دوو كاربسةرا،  )ة( د ـ
 ـ:ا كاري دةنطدارةك بت وةكييان دوم

 بأؤن/ جبوو، جبوون/ نوو/ نوون ،خبؤن / بأؤ ،خبؤ :دةنطدار

 دانص، دانصن/ بصذص، بصذنص/ بدص، بدةنص، اظصذص/ اظصذنص :دوو تصثةأ

 ـ:ثصكهاتيية ذ )داهاتن(دةمص بئصت  ـ 2

 ـ:و وةكيشونناظةكي لكا+  أةطةز+)دص(ئامرازا داهاتنص 

 كؤم          كت

 ئةو دص نظن        ةو دص نظتئ

 ئةم دص ضينة مالص       ئةز دص ضمة مالص

 ضصل دص زصن        ضصل دص زصت

 ،بةلص هةية داهاتن يا بلةز ،ئةم دقارين بصذينة ظان منوونا داهاتن يا ث دلص خؤ
 ـ:ثسةرظةكةن وةكي )ة( هنطي دص

 ة/ وةرن ئةم دص ضينةوةرة ئةز دص ضم

 ةئيت حازرن دص نظيسين / بصذن قلمةيسمبصذة قةلةم ئي حازرة دص نظ

 ـ:دةمص حازر يص سظك ئي ثصكهاتيية ذ ـ 3

 سةردكصشتة بكةري )شونناظةكي لكاو(+  )أةطةز(+ )د(ئامرازا كرنص 
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طةلةك ية كأة وث طالطاال بصشياخؤظة دنووسيت  )د(بةتايبةيت لظي دةمي 
 ـ:وةكي

 أستة خووندن يان ث دةظ طؤتن   أستة نظيسني

 خؤم تخؤم ناين / ئةز ناني تناين ـــ ئةز خؤمد ئةز

 ضصرينت ـ شظان ثةزيت ضصرينت /شظانت ضصرينت ثةزيدشظان ثةزي 

 شكينت بةرا تشكينت / ئةو تشكينت ـ ئةو بةراد ئةو بةرا

 شكينن بةرا تشكينن ــ ئةو بةرات شكينن / ئةود ئةو بةرا

ةيوةندي يا ل طةلئصك ث )ئةملاين، فارسي، كوردي ،ئنكليزي(ئةظان هةر ضار زمانا 
 ـ:بؤ بكةرص ثتنص كةسص سصي وةكي مة طؤيت )ت(هةي ث 

   goes :(geht) :دمي رو :تدأةظ

 eats :(esst)  :دمي خور :تدخؤ

 writes :(schreibt)  :دمي نظيس :تدنظيس

يا  )ت(ل ئنكليزي  ،دخونن )ت(ل فارسي ية سةكنيية وةكي  )د( :ببينة
 )س(وةرطةرياي بووية 

توو دقاري بصذي حازرص دةست هاظصتنص حازرص  )الشروع( ص دةستثصكحازر ـ 4
 ،ثصكرن، ئةظ كارة وةكي كارص داخوازة، بةلص لطةل هةرسص كةسا ضص دبت

ثصبصذ، دةستثصك بؤ  ،بةس بؤ كةسص دووصية ،كارص داخواز لصخوأينة ت جيدا
شونناظصت بةلص  )ة، ن(نة جةبرة ت جيدا، شونناظصت دةمص داخواز دوونة  ،هصالنصية

 ـ:أستة ثصك دئصتّ ذ )م، ين/ي، ن/ ت، ن(حازرص دةستثصك هةرسص كةسن 

 ب +أةطةز + شونناظ لكاو
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 بضنـــــ بال  بضتبال 

 دص ضنة بةهشتص بكةندص ضص يب ـ هوون نظصذا  خبؤي توو دةرماين

 ؟خبؤينيان  بنظيسني ــــ ئةم ؟بنظيسميان  خبؤم ئةز

 بئصنرايصت خؤ بال ـــ بصذة ب بئصتبصذة بابص خؤ بال 

 ـ:كةسص دووص نة وةكي داخوازة

 دةست ثصك            دا خواز

 !بضيثاشي  خبؤي          هةأةثاشي  خبؤ

 بضنثاشي  خبؤن          هةأنثاشي  خبؤن

 سواريبثاشي  بدةيكرص    ـ سوار بةثاشي  بدةكرص 

ئةم دقارين بصذين تيذكرنة  ،يا داخوازة )ب(يا هصالنص هةرديسا وةكي  )ب(
 ـ:)للفعل حثّ (بؤكاري 

 هةتا ئةز بئصم هلطريــ بؤ من  بؤ من هةتا ئةز دئصم هلطرة

 بئصيثاشي  كةيكرص ـ مالةكص  وةرة ثاشي كرص كةمالةكص 

 ـ:ثصك دئصت ذ ،حازر بةردةوام ـ 5

 )شونناظص ثصظة + أةطةز+ د (حازر سظك  + اظص ثصكظةنانصن

 )مص ( يا دنظيسمـــ ئةز  )نصر( يص د نظيسمئةز 

 يا دخووينــــــــ توو  يص دخووينتوو 

 يا دنظيستــــــ طولص يص دنظيست  حةميد

 يصت دنظيسنحةميد و طولص 
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 يصت دخووننـــــ هوون  يصت دخووننيئةم 

 ل ظي دةمي كت نصر، وكوم وةكي ئصك دئصنة خووندن ضةنكو

 ـ:]يصت=  )يصت + د(هةر ديسا [ ]يصت = )يص +د([

 ت :/ لكاوكت نصر /تئةوصت خوون :ئةو يص دخوونت ـ بدةظ

 ن :/ كؤم/ لكاونئةوصت خوون :ئةو يصت دخوونن ــ بدةظ

، ئةم دقارين بصذين ئةظ دةم تةرزوا زمانص بةهدينية، ضةنكو دةمص بؤري يص سظكـ  6
ئامراز ويارمةيت يان  بةس لظي دةمي كار ثتنص مةعنا تةمام و دروست ددةت بص

صيص، يان بكةرص ثتنص يص سصيص تصنةثةأ شونناظ، لطةل كاربسةرص ثتنص يص س
 ـ:وةكي

 ،ئةو ذدايكص بوو ،ئةو نظست ،ئةو ضؤ ـــ ئةو كةفت

 ئةوي ماست فرؤت ،هاظصت، ئةوص نان ثات تة سصظةك ،من نان خوار

ئانكو هةر ضيص كار ثص  ،ل ظي دةمي شونناظصت لكاو سةر دكصشنة كاربةسةري
كاربةسةرص كةسص سصيص  ،بؤ وي ية بت ئةو ستوونا أستصية ئي ساغة شونناظص لكاو

 ـ:نةظصت )ة(ثتنص شونناظ 

 :تصنةثةأ

 ـــــ ئةو ضؤن ئةو ضؤ

ئةز هامت ـــــ ئةم هاتني ـــ لظص دةرص كار ثسةر وبكةر ئصكن 
 ضةنكوتصنةثةأة شونناف شك بؤ ويية

 أةظي ــــ هوون أةظني توو

 :تصثةأ
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 ديار نابت )ة(ئصكة شونناظ  )سصظ(من ئصك سصظ خوار ــ كاربسةر 

 كؤم )ن( ــ كار بسةر سصنة شونناظ نمن سص سصظ خوار

 م شونناظ )ئةز(ــــ كاربسةر  متة ئةز خاثاند

 ينشونناظ  )ئةم(ـــ كاربسةر ينئةوان ئةم حةالند

 ن شونناظ كابسةر ئةو ــ  نمة ئةو حةالند

 ي شونناظ ــ كاربسةر تووي ئةوص توو خاثاند

 ـ:تيية ذثصكها دةمص بؤري بةر دةوام ـ 7

 شونناظص لكاو+  كارص بؤري يص سظك+  د

 ل حةموو دةمصت بؤري شونناظ سةر دكصشتة كاربسةرص ئصكص

 ت خوارـــ ثدةظ ــ من نان دخوارمن نان 

 ت ضاندـ ثدةظ ـ ئةوي طةمن دضاندئةوي طةمن 

 ت ضاندنـ ئةوي نةهك وطةمن دضاندنئةوي نةهك وطةمن 

 ت خاثاندمزـــ ثدةظ ــ تة ئة دخاثاندمتة ئةز 

 ت خاثاندينـ ثدةظ ــ هةوة ئةمدخاثاندين هةوة ئةم 

 :منوونة ذ تصنةثةأا

 نصر كت ،ت كةفتــ ثدةظ ـ ئةو دكةفت ئةو

 كؤم ،ت كةفنتـــ ثدةف ـــ ئةودكةفنت ئةو 

 كت مص ،ت ضؤثدةظ ــ ئةو ـــ دضؤئةو 

 ت أةظيمـــ ثدةظ ـــــ ئةز دأةظيمئةز 
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 ت أةظنيمئة ـــ ثدةظ ـــــدأةظني  ئةم

 ت ضؤيـــ ثدةظ ــــ توو دضؤيتوو 

 ت ضؤنـــ ثدةظ ــــ هوون دضؤن هوون

 )فعل قد(ئانكو دبصذنص حازر تةمام/ جبيكري كارص تةمام كري بص دةم  ـ 8
(present perfect)  ـ:ئةظة ئي ثصكهاتيية ذ 

 + شونناظ )كار+ي(+  )ناظص ثصكظةنانص يص ظةقةتاندنص(

 :منوونة ذ تصنةثةأ

 ــكؤم       كت مص        ركت نص

 ئةو يص كةفيت ــ ئةو يا كةفيت ـــ ئةو يصت كةفتني

 توو يص ضؤيي ــ ئةو يا ضؤيي ـــ ئةو يصت ضؤيني

 ئةز يص نظستيم ــ ئةز يا نظستيم ــ ئةم يصت نظستني

 ئةز يص ناجح بوومي ـ ئةزيا ناجح بوومي ـ ئةم يصت ناجح بووين

 :منوونة ذ تصثةأ

 مة ئصك سصظ يا خواري اري ـــمن ئصك سصظ يا خو

 من ئصك طندؤر يص خواري ــ مة ئصك طندؤر يص خواري

 من طةلةك زةيتوون يصت خوارين ــ مة طةلةك زةيتوون يصت خوارين

 :أستص ببينة ظص

 من ئصك قةلةمص شكاندي :ثدةظ من ئصك قةلةم يص شكاندي ــ
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 )ت(ــ  من سص قةلةمص شكاندين :من سص قةلةم يصت شكاندين ــ ثدةظ
 . جياوازة )ن(بةلص شونناظ  ،ثدةظ نائصتة طؤتن ذبةر دوو بص دةنط

شونناظ هةرديسا سةر  ،نامينت )ت(ووسا لطةل دوو بص دةنطا  ،و هةر هةر
دكصشنة كاربسةري وةكي حةموو دةمصت بؤري، ئانكو ئةظ كار ئي جبي كرية ل 

 . دةمص ئاخفتنص

 :دئصتة وةرطصأان وةكي بةلص أستا ضةثكري يان ثسيار لظي دةمي طةلةك

 أستا ثسيارص         أستا ضةث          أستا داناي

 ؟ةـ طةلؤ من نان خواريــ ةـ من نان نةخواريــــ يخوار يص من نان

 ؟ةطةلؤ شرينص نان ثاتي ــة شرينص نان نة ثاتي ـــــ ثايت يصشرينص نان 

 ؟نةواريخؤنة من طندؤر خ ــ نةمن طندؤر نةخواري ــين خوار يصتمن طندؤر 

 خؤنة شظاين بزن هونداكريية؟ -ة شظاين بزن هوندا نةكريي - يهونداكريا شظاين بزن 

يا  ،دا ٨٣ال ثةأص  خمابن ئةظ دةم ت كتابا مدرسص دا نينة، بؤ منوونص
بؤ كرصكاران دا [ ٨٢ ،]ثصشمةركةي سنوورص واليت باش ثاراستييةنظيسي[

ذظي دةمي تصدانينة ئةظة شصوا  سةرانسةري كتابص ئصك أستا دروست ]دروستكريية
 . ثصش كارص تةمام بئصخن )يص(بؤ أستا دانانص دظصت  . )ثسيارصية يان ضةثكرنصية(

 :ثصكهاتيية ذ ،]كان+ قد فعل[ دةمص بةرص ئي تةمام بووي ـ 9

 شونناظص لكاو + بوو + كارص بؤري يص سظك

 ]ذھبنا قد كُنا[ضؤبووين ـــ ئةم  ضؤبوومئةز 

 أةظيبوون هوون ــ أةظي بوويتوو 

 ئةو أوونشتبوون ـــأوونشتبوو ئةو 
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 نخوندبوو كتابـ من ضار  خوندبووئصك كتاب  من

ديار  نــ كاربةسةر ئي ساغة  نهةبوو بزنـ مة سص  هةبوو بزنمة ئصك 
 ،دكةت كت وكوم

ديار  نشونناظ  ـــ نخواربوو كوتلكـ ئةوي خواربووـئةوص برنج 
 دكةت يصت كؤم

ـ ( :ن بت يان ناظ بت ئث بوونص دص بتة كارص بؤري سظكهةطةر كار ثصنيشا
لص زصدةكةين دا بتة دةمص بؤري تةمام بووي، ئل ظي  )بوو(دص جارةكةدي  )بوو

 ـ:ةكص كورت دكةن)بوو(دةمي بةهديين 

 بؤري تةمام سؤراين   بؤري تةمام بةهديين      بؤري سظك

 حشك بووبووـ دار ــحشك ببوو ـدار  ــدار حشك بووـ

 ساقت بوو بوونئةوان  ــــساقت ببوون  ئةو ـساقت بوون ـئةو 

 ناجح بووبوونئصوة  ـــ ناجح ببوونهوون   ـهوون ناجح بوون 

ئي ثصكهاتيية  (past perfect) )مفعوال كان قد(ئي جبي هايت  كارص بةرص ـ 10
 ـ:ذ

 + شونناظ بوو+ كارص جبي كري + ثصكظةنانص يص نيشانكرنص ناظص

ئي، ( )وصف(دةمص ديية، ئةظة ناظصت نيشانكرنص بكار دئينت  ئةظ دةم نة وةكي
شك لص  )بوو(ديسا  )يص، يا، يصت(يصت دي ناظصت ظةقةتاندنص بكار دئينت  )ية، ئيت

 ـ:ترويظةئانكو دةمص بؤري دكةتة بؤري ل قوناغةكة  ،زصدة دبت

 :منوونة يصت تصنة ثةأ
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 كؤم         كت مص         كت نصر

 ئةو ئيت كةفيت بوون  ئةو يةكةفيت بوو ـــ    ئةو ئي كةفيت بووـ

 ئةم ئيت نظسيت بووين  ئةز ئي نظسيت بووم ـ ئةز ية نظسيت بووم ــ 

 هوون ئيت شيار بوون  توو ية شيار بووي ـ  توو ئي شيار بووي ـ

 ذبةر دوو بص دةنط . ثدةظ هوونشيار بوون /

بسةر دئصتة ثصش  كار ،منوونة يصت تصثةأ، كارص تصثةأ لظي دةمي بكةر نامينت
 ـ :دطرت )أمبتد( يان ثصشطؤتن )نائب الفاعل(أستص وةكي شوونبكةري 

 كؤم                 كت مص             كت نصر

 سصظ ية خواري بوو ــ هنار ئيت خواري بوون ـطندؤر ئي خواري بوو ـ

 بصضيك ئيت ظةأةسياي بوون  ـبزن ية طرصداي بوو ـ ـبةرخ ئي طرصداي بوو ـ

 هوون ئيت سةرفةراز بوون ـتوو ية ناجح بووي ــ ـناجح بووي ــ توو ئي

 ئةز ئي ناجح كري بووم ـ ئةز ية ناجح كري بووم ـ ئةم ئيت ناجح كري بووين
 

 ـ:هندةك منونة سةر دةما / ئصك تصثةأ و ئصك تصنةثةأ

 تصنةثةأ          تصثةأ          دةم

 بكةظة   خبؤ سصظص ــــــ  ــــ داخواز

 توو دص كةظي  ئةز دص سصظص خؤم ــ   ـــ  داهاتن

 وةرة، ئةز دص خؤمة ــ شياربة توو دص كةظية  ـ  داهاتنا بلةز

 توو زوو دكةظي  ئةز سصظا دخؤم ـــ   ـ  حازر سظك
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 توو بكةظي دص مري  ئةز خبؤم سصظص؟ـ  ـ  حازر دةست ثصك

 توو يص دكةظي  ئةز يص سصظص دخؤم ـ   ـ  حازر بةر دةوام

 توو كةفيت   خوار ـــ من سصظ  ــ  بؤري سظك

 توو دكةفيت   من سصظ دخوار ــ   ـ  بؤري بةردةوام

 توو كةفتبووي  من سصظ خوار بوو ـ   ـ  بؤري تةمام بووي

 توو يص كةفيت  من سصظ يا خواري ـ   ـ  حازر جبي كري

 توو ئي كةفيت بووي  سصظ ية خواري بوو ـ   ـ  بةرص جبي كري
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 )(بكةرناس وبكةرنةناس 

 

ل حةموو دةما وةردطةأصت  )هاتن(ئامرازا يارمةيت يا هةرة طرنط كارص يارمةيت 
كارص أستص دص بت ضاوك، بةلص جاوك نائصتة  )ة(لطةل ثصشناظص شكةستنص 

، ثا )هاتة كوشتنص( :شكاندن، بةلكي ل زمانص كوردصت باكوور شكةسنت ديار دبت
 نائب(دص شوونا وي بتة ثصشطؤتن يان شونبكةر كاربسةر  ،هةلبةت بكةر نا مينت

 ـ :ئو وةرطصأانا ساغ وشكةسيت شك دص لصك زظأن )الفاعل

بكةرص شكةسيت نةما/ كاربسةرص ساغ (ئةوي سصظ خوار ـ سصظ هاتة خوارن 
كار بوو ،كةفتة شوونص بةلص هةر ئي ساغة ضةنكو بوو ثصشطؤتن يان شونبكةر

 .)ضاوك

بوو  )مة (كاربسةر  ،بكةر نةما :توو( أةظاندن ئصينة دصئةم  ـ أةظييندص مة  توو
 )شونبكةر ئي ساغة، كار بوو ضاوك )ئةم(

 :ئةو بكةر(. خاثاندن دص ئصتة حةميدـ  خاثينت حةميديدص  ئةو
ساغ ضةنكو بوو ثصشطؤتن شونبكةر كار  )حةميد(شكةسيت بوو )حةميدي(،نةما

 ضاوك ـ )خاثينت بوو خاثاندن

بوو  )ناين( ،كاربسةرص شكةسيت ،نان دص ئصتة خوارنئةم دص ناين خؤين ـ 
 )خوارن(خؤين بوو ضاوك ،ساغ شونبكةر )نان(

دص بتة  بوون )بووننيشان يان ناظ + (ـ هةطةر كار ئي ثصكهايت بت ذ 2
 :كرن

 )كرن(بووة ضاوك  )بوو(ــ كرن ـــ دار هاتة حشك بوو دار حشك 

 دص ئصتة أةشكرن مرؤظ ل بةر أؤذص أةش دبت ــ مرؤظ ل بةر أؤذص
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 . نائصتة طوهاأتن ،هةطةر كارص كرنص بت )أةشكرن (بووة ضاوك  )رةش دبت(

ل هةردوو جيا ساغة  )مال( :من مال ئاظاكر ـــ مال هاتة ئاظا كرن
 )كاربسةرص بؤري بوو شونبكةر/ ساغ(

 . ئةزدص مالص ئاظاكةم ـــ مال دص ئصتة ئاظاكرن

 شونبكةر ساغ وةشكةستيية كاربسةرص داهايت بو )مالص(

بنك/ أةطةز دص بتة  ،،مركبـ هةطةر كار دوو ثارضة بت/ لصك سوار  3
 ـ:ضاوك

 هاظصنتــــ ئاظ هاتة هل  هاظصتبووكص ئاظ هل 

 طصأانـــ ئاخفنت دئصتة وةر دطصأتئةو ئاخفتنص وةر

ـ كارص تيثةأ وتصنةثةر، نة وةكي ئصكن، كارص تصثةأ دص بتة ضاوك، بةلص  4
ص بتة ضاوك يص وةرطصأاي ئي تصثةأ، هةر دص مينت ضةنكو ئةو كارص تصنةثةأ د

 بكةرة وكاربسةرة

 نان هاتة خوارن ـ من نان خوار ـــ:تصثةأ

 ـ:تصنةثةأ

 نظست بووة ـ نظاندن :نظاندنـ ئةو هاتة  نظستئةو 

 شكةست/شكاند/ شكاندن :ثةجنةرة شكةست ـ ثةجنةرة هاتة شكاندن

ضص دبت بصذين ئصخاندن يان ئصخسنت،  . ــ ئةم دئصينة كةظاندن ئةم دكةظني
 ضةنكو ئةوشك بةرانبةري وصية
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دي  ـ طةلةك جارا تصثةأ شك وةكي وان دئصنة وةرطصأان بوو تصثةأةكي 5
هندةك جارا معنا بةدل دبت وهندةك  )ظةهوناند ،ظةهونا( )كوذاند،كوشت(وةكي 

 جارا نةء

 وستةدزا زالمةك كوشت ــ زةالمةك هاتة كوشنت ـ معنا ية در

ضص دبت  ،كوشنتمريشك هاتة  :من مريشك كوشت ــ ئةبةد نا ضصبت بصذين
 . سةر ذص كرنيان مريشك هاتة  ،ظةكوشنت يان هاتة ،كوذاندن بصذين مريشك هاتة

 ـ:هندةك منوونة ذ حةموو دةما

 بكةر نة ناس        بكةر ناس         دةم

 بال مريشك بئصتة كوشنت  ـ  بكوذة مريشكص  داخوازي ــ 

 بال نان بئصتة خوارن  نانص خؤ خبؤن ـــ   ؤن ناين ــ خب

 نان دص ئصتة خوارن  ئةز دص ناين خؤم ــ     داهاتن ـ 

 هوون دص ئصنة ناجح كرن    هوون دص ناجح بن ـ داهاتن: 

 مكتووب دص ئصتة نظيسني  توو دص مكتووبص نظيسي ـ داهاتن: 

 ئةو دص ئصتة كةظاندن    ئةو دص كةظت ـــ داهاتن: 

 فارسي دئصتة خووندن  ئةز فارسي دخومن ـ   ك ـ حازر سظ

 طةمن دئصتة كأين  هوون طةمني دكأن ـ  حازر سظك ـ 

 دوو بص دةنط )فرؤشنت(ئةو دفرؤشن طةمني ـ طةمن دئصتة فرؤتن   حازر سظك ـ 

 بةردةوام ـ حسني دةرسص يص دنظيست ـ دةرس يا دئصتة نظيسنيحازر 

 دئصنة ضصكرن ـ أسم يصتـ ضص دكةنئةو أمسا يصت بةردةوام ـ حازر 

 دص تة كوذم بئصتة خوارندص تة كوذم ــ نان  خبؤي توو ناين :دةستثصكحازر 
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 :دص بص لنط مينني بفرؤشنيئةم كةرا خؤ : دةستثصكحازر 

 . دص بص لنط مينني بئصتة فرؤتنكةرا مة : دةستثصكحازر 

 ؟بئصنة ضاندنــ شتل  ؟شتال بضينم: دةستثصكحازر 

 ـ تيثةأهاتة خوارن ـــ نان  خوارن بؤري سظك ـ من نا

 تصنة ثةأ :هاتة فأاندنـ ضيضك  فأيضيضك بؤري سظك ـ 

 كرنماست  هاتةـــ شري  بوو ماستشري بؤري سظك ـ 

 . هاتة مةياندنشري (يا دروست 

 مةياندنـــ شري هاتة مةياند بصريص شري بؤري سظك ـ 

 ندندهاتة ضصراـــ ثةز  دضصراندبؤري بةردةوام ـ من ثةز 

 دهاتة كرنــ طؤالنص دكر كوأكا طؤالنص بؤري بةردةوام ـ 

 يا هاتيية نظيسنيـ دةرس  يا نظيسيمن دةرس  :دةمص جبيكري

 هاتبوو دانـ دراظ  دابووصبؤري جبيكري ـ من دراظص وي 

 ــ كربووئةوي دةرةوا خؤ ل طةل وان 

 هاتبوو كرندةرةو ل طةل وان 

ـ  هايت بوو درووتنــ طةمن ئي  وودروويت ب بةرص ئي جبيكري ـ طةمن ئي
تشتص لص  ،ذبةرص دا ئةظ أستة نةناسة ذبةر ظص ئصكص ئةظ دةم نا بتة نةناس دووبارة

 )درووتن (كارص بةرص بوو ضاوك  )هاتن(زصدة بووي كارص يارمةيت 

 اتة خوارنــ نان نة ه خوار ـ تة نان نة :ضةثكرن بؤري

 ئصتة فرؤتننا  ـ بةرخ فرؤشمئةز بةرخي نا  :ضةثكرن حازر
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 )(كرياركةر 
 :بةتايبةت ئةظة بؤ كارص تصثةأة ،بةرانبةري بكةر نةناس

ئةظص أستص دوو بكةر يصت هةين بؤ ئصك كاري وئصك كاربسةري، ديسا كارص 
كار دبتة ضاوك،  ،هةر ئي طرنكة ل ظص ئاخفتنص، هةر وةكي نة ناسي )دان(يارمةيت 

كي خؤ دمينن، ئةظة بابةتةكي جياوازة و ساغ وشكةسيت لصك دزظأن هندةك وة
 ـ:قةت ناضصبت ئت طوهأا بةأدةن، أستة ية ثصكهاتيية ذ ،تايبةتة ل زمانص بةهديين

 )دا(+يارمةيت  )]ث + ص(كرياركةرص نوو + كاربسةر+[بكةرص بةرص 
 +ضاوك يص كارص بةرص

 دا نظيسني ثصدةرس  من ئةوص دةرس نظيسي ــ

 داخوارن )ث وان(قوتان  منـــ  قوتابيا قوتان خوار

 . دةية برن مندص  توو ئةز دص ضمة مووسل ــ

 بةية مووسل مندص  تو ـ:يا دروست

 دةنة أةظاندن مة دص هوونئةم دص أةظني ـــ 

 دص مة أةظينن ـ هوون

دظصت ئانكو دص بكةر بتة بكةرص دووص  )ث(كارص تصثةأ ئامرازا ثصشناف  :تصبيين
 ـ:وةكي )ثص (بةلص كارص تصنةثةأ نة ظصت  )]ث+ص( [ثصشناظ + شونناظص كورت

 :تصثةأ

 داخوارن ثصداخوارن ـ من نان  ث وينان خوار ـ من نان  ئةوي

 دا خوارن ثص نان خوار ـــ من نان كاوةي

 . دا ظةخوارن ث واندةرمان فةخوار ـ من درمان  ثضووكا
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 ظةخوارن دا ثصمن دةرمان 

 تصنة ثةأ

 // دا كةظاندن كاوة منكةفت ــ  كاوة

 . دانة نظسنت من زاأؤك نظسنت ــ زاأؤك

 . نظاندن من زاأؤكنظسنت ــ  زاأؤك

 فأاندن تة ضيضك فأين ــ ضيضك

ثص نةظصت ثا ووسا أستةكة سظكة، ذبةر  )دان(لطةل تصنةثةأ كارص يارمةيت  :تصبيين
بةلص كارص تصنةثةأ  ،وص ئصكص ئةم دشصني بصذين ئةظ بابةتة بةس بؤ تصثةأ ديار دبت

 ـ:منوونة بؤ حةموو دةما ،هةرديسا دوو بكةر بؤ كارةكي ،بتة تصثةأ دظصت

 :داخواز

 بكوذة ــــ بدة كوشنت

 ثالةي شريةت بكة ـــ ثالةي بدة شريةت كرن

 ظةخؤ ئاظص ـــ ئاظص بدة ظةخوارن

وةكي  ،بةلكي بكةرص دووص شك ديار بت هةطةر يص ئصكص نة خودانص كار بت
 :ي بؤأا بكةتمرؤظةك بصذتة ئصكي ديتر تشتةك

 ،بدة نظيسني/ ئانكو توو نةخوندةواري )ثص(بنظيسة مكتووبص ـــ مكتووبص 
 دص ئصكي دي بؤتة نظيست

 ـــ طصرص ثص بدة كرن طصرص بكة ث هصسترا شةمبؤز

 :دةمص داهاتن

 دةية نظيسني ث مندص مكتووبص نظيسم ــ توو دص مكتووبص  ئةز
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 ،دةتة كرن ث حةميديص دص ئيمتحانص كةت ــ معلم دص ئيمتحان حةميد
 كةت ثص ــ معلم دص ئيمتحانص

 حازر سظك

 ثصئةم جةهي  ،ددةينة خوارن )ث ثةزي(جةهي دخؤت ـــ ئةم جةهي  ثةز
 ددةينة خوارن

 بةردةوام

 ،ددةينة خووندن ث هةوةدةرسا خؤ يصت دخوونن ــ ئةم دةرسص يصت  هوون
 ناخوينن )ت(

 )ددةينة خووندن ث هةوةمصدةرسص ئة( :بدةظ دبت ذبةر دوو بص دةنط ــ

 ـ:دةمص بؤري

 سظك دا خوارن ـــثص نان خوار ـــ من نان  ئةوص

 جبيكري داية خوارن ـ ثصنان يص من  :نان يص خواري ئةوص

 بةرص جبيكريدابوو خوارن ـ  من نان ئي خواري بو و ـ نان

 بؤري بةر دةوامددا خوارن ـ  ثص نان دخوار ـ من نان ئةوص

 نظاند ــ سظك ثضووك من نظست ــ ثضووك
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 هاريكار )(أص ظةكةر 
ئصك ذص بكةرص  ،ئانكو دوو بكةر بؤ ئصك كار ،ئةظ بابةتة وةكي بابةيت ديية

دروستة يص دي بكةرص يارمةتيية، بةلص ل ظي بابةيت كارص سةرةكي دبتة دةمص 
 ـ:ئةظ أستة ية ثصك هاتيية ذ ،)ضاوكي(ثصك شوونا  )حازر دةست(

يكار+ كارص يارمةيت/هصالن+ بكةرص بةرص يان شوونبكةرص نة بكةرص هار
بةرصتر  ناس+ كارص بةرص يص أستص لدةمص حازر دةست ثصك+ضاوكص كارص

 ـ:هةطةر أستةكة بكةر نة ناس بت

 ـ:ثصكهاتيية ذ )مجلة املبين للمعلوم ( ـ أستا بكةرناس 1

رص يص هصالن + بكةرص بةرص+ كارص بة ،بكةرص هاريكار + كارص يارمةيت
 ـ:وةكي ،سةرةكي لدةمص حازر دةست ثصك

 ناين خبؤي تووهصال  من نان خوار ــــــ تة

 بضصرينتــ تة هصال ثةز طةمني  ضصراند ثةزي طةمن

 خباثينن مة ئةوهصال  هةوةــ  خاثاندين ئةم ئةوان

 )ضةنكو ذكاربسةرص بؤري بووة كاربسةرص نةبؤري مة بووة ئةم (

 ـ:ثصكهاتيية ذ )جھولللم( ـ أستا بكةر نةناس 2

بكةرص هاريكار + كارص يارمةيت هصالن + شوونبكةرص نةناس + كارص يارمةيت 
 ل دةمص دةستثصك +ضاوكص كارص بةرص )هاتن(

 ـ:وةكي

 دةمص بؤري سظك بئصتة خوارن ـ نانهصال  منهاتة خوارن ـ  نان

 دةمص جبيكريمن يص هصالي نان بئصتة خوارن ــ 
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 دةمص بصت/داهاتنخوارن ــ ئةز دص هصلم نان بئصتة 

 ،)هاريكار(سةر دكصشتة بكةرص ئصكص  )هصالن(بةرص خؤ بدة كارص يارمةيت 
سةردكصشتة  )بئصتة( :جيص دةستثصك )هاتن(بةس ئةو دكةفتة بةر دةمص كارص 

، ئةظة هةطةر )خوارن(شونبكةري، كارص بةري يص دروست هةر دمينت ضاوك 
 . أستة نةناس بت

 ـ:اغ و شكةسيتديسا بةرص خؤ بدة س

 )توو(بووة كاربسةر ساغ  )تة(بكةرص شكةسيت  :بكةرناس ١ ل منوونا
 .)ناين(ساغ كةفتة جيص كاربسةرص دووص شكةسيت  )نان(كاربسةرص ئصكص 

سص جارا جيص خؤ بةردا هةرسص جارا كةفتة جيص  )نان( :بكةرنةناس ٢منوونا 
 . كاربسةر ئصكص، شونبكةر، بكةر بؤ دةمص حازر :ساغ

 ـ:دةك منوونصت ديهن

 ضيضك دص فأت ــ ئةز دص هصلم ضيضك بفأت

 بصري ثةزي ددؤشت ـ توو دهصلي بصري ثةزي بدؤشت ـ ئصك بصري

 بصري ثةزي ددؤشن ـ شظان دهصلت بصري ثةزي بدؤشن ـ كؤما بصريا

ـ دةمص بةرص  شكاندبوو ـ تة هصالبوو ئةز ثةجنةرص بشكينم من ثةجنةرة
 ناس ،ثجيكري

بئصتة شكاندن ـ دةمص  وة شكاندن ــ ئةوي هصالبوو ثةجنةرةثةجنةرة هاتبو
 بةرص ثجيكري نةناس

من ثةجنةرة يا شكاندي ـــ تة يا هصالي ثةجنةرة بئصتة شكاندن ــ دةمص 
 جبيكري
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ث أاسيت بابةتةكي طةلةك ئي سظكة وطرنطة دظصت كوور ظةكؤلني دا باش بؤ 
 خوندةوارا بئصتة أؤن كرن

 :ةظان هةردوو أستا هلذةن

 تة يا هصالي ثةجنةرة بئصتة شكاندن

 بكرص بؤرية بؤ كارص تصثةأ / ئي شكةستيية :تة

 مي. سةردكصشتة ثةجنةرص ،ناظص ثصكظةنانصية بؤ دةمص تةمام كري :يا

 بص دةم كارص يارمةتيية ثجيكري/ تام :هصالي

 بؤنةناس ئانكو دبتة شونبكةر ،كاربسةرص دةمص بؤري ئي ساغة :ثةجنةرة

 ل دةمص حازر دةستثصك )هاتن(رص نةناسية كا :بئصتة

 ضاوكص كارص سةرةكيية :شكاندن

 ئةوي يا هصالي ئةز ثةجنةرص بشكينم

 بكةرص بؤري بؤ كارص تصثةأ/ ئي شكةستيية:ئةوي

 هةر وةكي يادي كارص يارمةتيية دةمص بؤري ئي ثجيكري :يا هصالي

 بكةرص دووصية بؤ كارص سةرةكي حازر دةست ثصك :ئةز

 كاربسةرص دةمص حازر دستثصك ئي شكةستية :ثةجنةرص

 ،كارص حازرص دةستثصكة سةردكصشتة بكةرص دووص مبشكين

 شونناظص ثصظةية سةر دكصشتة ئةز :م
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 وةرطصأانا كارص تصنةثةأ بؤ كارص تصثةأ
ث دوو أصا دئصتة وةرطصأان بؤ كارص تصثةأ وةكي ئةم بصذين ث  كارص تصنةثةأ

ـ بةلص ثا نة :)أخرج، نما أنمى :أوقع، خرج :وقع ،الفعل المجرد والمزید(عريب 
 ـ:وةكي عريب حةموو جارا

 :وةكي إئنكليزي يان املاين )ئاندن(ثصظةكرنا ثاشطر  ـ 1
)ierenrepair , ento black :ableento  :ieren :en :en preffix ,suffix( 

 :)قياسي ( :ئةظ ئاندن لطةل حةموو دةما ئصكدةستة

 تصثةأ        تصنةثةأ

 ضاوك  ـ  كار+ ئاندن   ـ ضاوك ــكار   ـــ دةم

 شكاندن  بشكينة ــ   شكةسنت ــ   بشكص ـ  ـ :داخواز

 شكاندن  دص شكينت ـ   شكةسنت ـ   :دص شكصت ـ :داهاتن

 شكاندن  دشكينت ــ   شكةسنت ـ   دشكصت ـ  :حازرسظك

 ل ظي كاري ضاوكص تصنةثةأ دبتة أةطةز بؤ تصثةأكرن

 كضاو   بؤري سظك    أةطةز

 كةلني  كةيل ــــ  كةل ـــ

 كةالند ــــ كةالندن  كةلني ــ 

 نظني / نظسنت نظست ــــ  نظ ـــ 

 نظاندن  نظني ـــ نظاند ــــ 

 وةشني   وةشيا ــــ  وةش ــ 
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 وةشاند ـــ وةشاندن وةشني ـــ

مة طؤت ل بابةتص كار، ضاوا ثةيظصت بياين يان ناظ يان  )كرن(ثكار ئينانا  ـ 2
هنطي مة طؤت هةطةر  )كرن(يان  )بوون(ة كارصت دروست، ثكارئينانا ثصنيشان دبن

ثصظةكةن دص بتة تصثةأ، هةر ووسا طاظا  )كرن(بوون ثصظةكةن دبت تصنةثةأ، وهةطةر 
 ـ:ئةو كار دص بتة تصثةأ، وةكي )كرن(تصنةثةأ بطهؤأين ث  )بوون(كارص 

 ـ ضاوك )كرن(ــ ضاوك ــ تصثةأ  )بوون(تصنةثةأ

 ناجحبوون ــ ناجح دكةت ـ ناجح كرنـ  ناجح دبت

 ناجح كرن ناجح كر ــ ناجح بوون ــ ناجح بوو ـ

دبنة كارصت تصثةأ،  ،ثصظة زصدة بكةن )كرن(يان  )ئاندن(كارو ناظصت بياين  ـ 3
بوون يان كرن ثصظة زصدة  ،ئاندن نا هلطرن ئصكسةر ،ثصنيشانصت كوردي ذثةيظصت بياين

 ـ:ةكيدبت دا كو ببتة كارةكي دروست و

 نقالند نقل كر ــــ نقل بوو ـــ

 تعقيم بوو ــــ تعقيم كر ــــ عقماند

 مجداند كر ـــ مجد بوو ــــ مجد

 ثصنيشان ناضصبت ×××× ثري بوو ــ ثري كر ــــــ

 ثصنيشان نا ضصبت××××  سؤر بوو ــــ سؤر كر ــ

 ةنلص زصدةكةن دا قاميتر بك )ئاندن(هندةك كارصت تصثةأ شك ضص دبت  ـ 4
 ـ:وةكي

 . كوذاندن :دؤشاندن، كوشنت :نظيساندن، دؤشنت :ماالندن، نظسني :مالشنت
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هندةك كارصت تصنةثةأ نا بن تصثةأ ثضوو تةرزا، بةلص كارصت بةرانبةري وان يصت  ـ 5
 ـ:هةين وةكي

 ضؤ ـــــ بر ـــــ أةوانة كر

 هةأة ــــ ببة ـــــ أةوانة كة

 وةرة ـــ بئينة

 ـ:كارية وةكي ضةنكو ئةو ذ أةطةزص نا ضص بن، )ئاندن(هندةك كار بص  ـ 6

 ضاند ــ ضرثاند ــ خاثاند ـــ هلهالند

 ـ :بةلص ئةو معناوص متام وةردطصأن ،نة ذبةر تصثةأ لص زصدة دكةن اهندةك كار ـ 7
 أباد براند :أخذبر  ،مزقدأاند  :عضدأ 
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  شةرت وهيظي
 

انصت عراقص جياوازة ذ كوردستانا كار ل ظان هةردو بابةتا وةكي ئصكن، ل بةهدين
 ـ:أؤذئاظا وباكوري كوردستانص وةكي

 بةهدينان غربـــــ  بةهدينان عراق

 هةطةر من ديتبا دص من طؤتبايص ــ هةطةر من بديتا منص بطؤتايص

 ـــــــ خؤزي ئةز بضوامة خؤزي ئةز ضؤبامة

 :ئصك

 ،سةعتا طاظا،( + ض[ ،ما، بةس، هةتا، هةما، هةطةر :ئامرازصت شةريت
 ـ:ئةظة عربية بكار دئصت نك كورديت ضياي ،حةتا،])أؤذا

أستا شةريت ثصكهاتيية ذدوو أستصت تةمام بةلص ئيت ثصكظة، هةطةر ذصكظةبن 
 . هةردووك نا ئيت تصطةهشيت بن

ثصش وثاش كرنا  ،وةكي حةموو أستصت كوردي، طةلةك ية نةرمة أستا شةريت
 ،بةلص معنا أستص شاش نابت ،ص وةرطصأندا شصوص ئاخفتن ،ثةظصت وص طةلةك هةية

 ـ:وةكي

 هةطةر توو بئصي ئةم دص ضني ـ ئةم دص ضني هةطةر توو بئصي

 با ــفايدةكرهةطةر وة فرؤتبا دص وة 

 هةطةر وة فرؤتبا هوون دص فايدةكةن

 دص وة فايدة كربا هةطةر وة فرؤتبا
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 :هندةك منوونة ذ حةموو دةما

 :ثصكهاتيية ذأستا سةرص شةريت  دةمص بؤري، أ ـ

 ]ئامرازا شةأيت +كارص شةأيت يص بؤري + با[

 ][دص +كارص بةرسظ ل دةمص بؤري +با :ذ ا شةريتبةرسظ

 ]يان [دص +كارص حازر

يان ل دةمص  ،هةر ل دةمص بؤري بت ،ئانكو ضص دبت بةرسظ بؤ دةمص بؤري
 :حازر بت

 دص هةوة فايدة كربا ،هةطةر هةوة ضصال خؤ فرؤتبا

 دص هوون فايدةكةن ، خؤ فرؤتباهةطةر هةوة ضصال

 دص تة ئةم ديتباينة ـــ ،ض طاظا توو هاتبايا

 دص توو مة بيين ،ض طاظا توو هاتباية

 دص هةوة ذص ستاندبا ـ ،هةما وان كأيبا

 دص هوون ذص ستينن ،هةما وان كأيبا

 . دص من ثص طرتبا ،بةس من ديتبا

 بةس من ديتبا دص ثص طرم

 هندابوو ذبةر ضةثكرنص )دص( ـ ناهصلم بضت ،بةس من ديتبا

هندابوو ذبةر ضةثكرنص ل دةمص  )دص( ـ ئةو بضت بةس من ديتبا من نةدهصال
 بؤري بةردةوام
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تصدا هةبت كو دةمص  )دص(ئامرازا داهاتن  ،يا هةر ية طرنط ل بةرسظص :تيبيين
 وص ثشيت دةمص شةأتيية

 ـ:ئي ثصكهاتيية ذ ب ـ دةمص حازر

 )دص + كارص حازر( :ــ بةرسظ )ةستثصكئامرازا شةأيت + كارص د(

 .دص ضص بت ،هةطةر ئةو خبؤت دةرماين

 .بةس توو بئصي دص ثةيدا كةي ـ هةما بنظي دص ثاشظة ميين

 هنداكر )دص(ضةثكرن  )نة( توو نابةي. ،ما توو ثدةظص خؤ خبوازي

 ما ئةو ث لنطصت خؤ بئصتة هصرة، ئةو كيذا من نا بةت

 بةرسظ نا ضصبت ،ما كار جبي بت ،بؤ شةأيت ئامرازا ذ خأا قاميترة )ما(

 ـ:ج ـ دةمص داهاتن

 بةرسظ داهاتندص بؤتة لقاتص كةم ـ  ،هةطةر توو دص ضيين

 بةرسظ حازر دةستثصك ــ هةطةر دص ضيين بال بكأت

 بةرسظ داخوازهةطةر دص ضيين بكأة ــــــ 

 ،كارص شةريت ئصك دةمة بةلص بةرسظ سص دةمن ،بةرص خؤ بدص جارةكةدي
 هةرسصك ئيت دروسنت

ثكصر دةمص داهاتنص نائصت ضةنكو معنا وص نة  )هةما(ية فةرة ئةم بصذين كو ئامراز 
ودةمص  ،بةلكي بصذين بؤ هةر كارةكي نة بةرضاظ ضي دةمص هةبت ،ية ثشت أاستة

 )هةطةر ـ ما(ذبةر ظص ئصكص يا ضصتر ئةم  ،داهاتنص بترذ حةموو دةما بةر هيظي هةية
 .مص داهاتنبكاربينني بؤ دة

 ــ ئةظة شةرتة ،توو دراظص من بيين ئةز ذ هصرة نا لظم ما
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نة شةرتة ثسيارةكة ئةسسةحية  )ما(توو دص ضي؟ ـــ لظص دةرص ما 
َستذھب(  )؟أ

 ، نةشةرتة كار بةرضاظكرنةبةسبةس توو دص ضي سةر دةستص أاسيت ـــ 

 ردايهةما توو دص ضي أاست وأاست ــــ هةرديسا نة شةرتة ئانكو أص بة

 ـ:د ـ دةمص داخواز

أستا شةريت ل دةمص داخوازي، نة وةكي ضوو دةماية، ثصك هاتيية 
 :بةلص بةرسظ ضص دبت سص دةم بن )هةطةر+ كارص بؤري(ذئامراز

 ـ هةطةر توو ضؤي / بصذة من ـــ بةرسظ داخؤاز

 ـ هةطةر توو ضؤي / دص بيين ـــ داهاتن

 ازر دةستثصكبال لطةل تة بئصت ـــ ح ـ هةطةر توو ضؤي /

 :بةرص خؤ بدص

كار يص ل دةمص بؤري بةلص مةعنا بؤ  ،أستا مةرجي حةموو جارا وةكي ئصكة ـ1
معنا خأا  )داخواز، داهاتن، حازر دةستثصك(داخوازيية، بةرسظ ث دةما ضص دبت 

 داخؤازة

 .كارص بةرسظص معنا داهاتن ددةت ثشيت كارص شةريت جبي بت ـ 2

دان وستاندن وجي  ،طةلةك ئيت نةرمن ،دةمابةرسظصت شةريت ل حةموو  ـ 3
 طوهارتن طةلك لص ضص دبت و معنا نا ئصتة طوهاأتن

ئانكو بص ئامرازا شةريت، بةتايبةيت ل دةمص بؤري، هةر  شةريت ناس بص ئامراز ـ ـھ
معنا شةريت ددةت وبةرسظ دظصت، بةلص دةمي حازر  ،ل ثص كاري بئصت )با(بةس 

 ـ:ن يان داخواز هةر بصي ئامراز ئةبةد نا ضص بتئامراز ثص دظصت، دةمص داهات
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 تة طؤتبا مة/ دص ثتةظة ئصني ـــ شةرتص دروستة بص ئامراز

شوونا ئامرازص  ،دةستثصك )ب(توو بضية مووسل / دص خةلكص بيين ـــ 
 دورست طرت بؤ دةمص حازر دةست ثصك

 ــ ئةظة نة شةرتة، ثسيارة ؟دص توو ضيية مووسل

 ئامراز هات بوو شةرت :ئةز شك دص ئصم ،وسلهةطةر دص توو ضية مو

و ل حةموو  ،، بةلص هةبوون دظصت هةبتوـ هةينة شةأت بص كارص دروست
 ]دةما بةرسظا شةريت داهاتنة [دص + كار

شونناظص لكاو هةبوونة شوونا كارص  )ي(/ دص ئاخظي يهةطةر توو مصر
 . دروست

 :يان . ث لنطصت خؤ هاتباية دص :بايةهةطةر توو مصر 

 )داهاتن(كارص مةرجي  )هةردوو ضص دبن(ئصي  ث لنطصت خؤدص 

، ضص دبت بةرسظ بص ئامرازا داهاتن س ـ طةلةك جارا ولطةل حةموو دةما
 )تأكید بكلّ (وباوريةكة قامي  ،بةلص هةركار معنا ثشيت ثجي بوونا شةريت ددةت )دص(

 . ئةم يصت هاتني ،هةطةر بابص تة ل مالة

 )هةردوو ضص دبن( ،مة كأي / ئةم دص كأين :هةطةر ضصال وة ية ئاظسة

 بدةنة مة ـــ هةرسص دةم بؤ بةرسظص ئيت دروسنت ،هةطةر ضصال وة ية ئاظسة

ئامرازا ضةثكرنص دكةفتة ثصشيا كاري ل أستا شةريت  :م ــ ضةثكرن ل شةريت
ضةثكرن ئامرازصت ثصشيا كار هوندا  ،ويا بةرسظص، وهةرووسا وةكي مة بةرص طؤيت

 "ـ )با(بةلص يصت ل ثص كاري دمينن وةكي  )، د، بدص(دكةت 

 بيينناــ هةطةر توو نة ضؤباية بيين  دص هةطةر توو ضؤبا ية
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 طةرم يب نا/  نة خؤيـــ هةطةر  طةرم يب دص/  خبؤيهةطةر 

، يان )نةء(ضةثكرنة بص ل ـ تشتةكي دي يص هةي ئةو عكسص شةرتيية 
 :كارةك ل ثصخاماكارةكي ديتر ث جي نائصت

 من دةفتةر هةبت ئةز دص ئصم هةمائةز نةهامت ـ لةوما دةفتةر نةبوو  من

 تة خويند با توو نا كةظي هةطةرتة نة دخويند ــ  ضةنكوتوو كةفيت 

 دوو ـ هيظي

دةستثصك، بةلص  )ب(هلدطرت، و  )با (كار ل هيظي وشةريت وةكي ئصك 
ت لثص بئصت جياوازة ذ شةريت كوو بةرسظ ذصأا نةظصت، بةلكي نيف أستةكة كور

بؤدةمص حازر وداهاتن  :بؤ دةمص بؤري، خودص بكةم :خؤزي(لطةل ئامرازصت هيظيص 
وداخواز ث أةنطص حازردةستثصك هندةك ئامراز بؤ بةرسظا هيظيص شك 

يا  )دص(وئةظنة نة ئيت قامين وةكي )]لكي(، دا )لئال(، نةكوو ربما(هةينة[بةلكي 
 ـ:ةر هيظيةكصة دا بصتة جي يان نة ئصتة جيشةريت بةلص معنةكص ددةن كوو داخواز ذب

 ضارةك لص كربا بةلكيخؤزي بابص تة هاتبا 

 . من طؤتبايصدا خؤزي من ديتبا، 

 . ثضاظصت خؤ ببينت دا خودص بكةم بئصت،

 . نة هصلت ئةم بضني نةكوو ،خودص بكةم نة ئصت

 . تةمام كرنا أستا هيظيص نة يةفةرة

 . خؤزي ئةز ناجح بامة

 . وو بئصتخودي بكةم ز
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 :ظان طالطاال هلذةنة

 . هةما توو بئصي دص تة كوذم

 / شةرتة ئامرازا مةرجية :هةما

 بكةرص نةبؤرية ئي ساغة :توو

سةردكصشتة  ،شونناظص كورتة بؤ ثصبصذي :يكارة ل دةمص حازردةستثصك/  :بئصي
 )توو(بكةرص ساغ 

 ئامرازا دةمص بئصت :دص

 كاربسةرص دةمص بئصتة ئي شكةستيية :تة

شونناظص كورتة سةردكصشتة بكةرص  مكارص بةرسظصية ل دةمص بئصت / :كوذم
 )ئةز (هوندا 

 نظيسيبا )ئةز(هةطةر نة بةرسظا شةريت با دظصت مة  :تصبيين
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  قامي كرن / 
 

 ـ:ئامرازصت قامي كرنص ئةظنةنة

ئانكو ئصكةك ثطيانص خؤ، يان ثدةستص خؤ، حازر بت يان كارةكي بكةت،  :خؤـ  1
 ـ:يان ثص بصتة كرن، ئةظة ث دوو تةرزا بكار دئصت

 ـ:لص زصدة دكةن، ئةو هةر وهةر لثص ناظص قامي كري دئصت )ث( ا ـ

ــ تة ث دةستص خؤ يص  من خودان ثخؤ ديت ـــ وي ثدةظص خؤ طؤتةمن
 . شكاندي

بةلص ظص جارص لثصشيا أستص دص ئصت  ،قاميترة ذجارا دي )خؤ( ،)ث(بص  ب ـ
 ـ:دئصتة طظاشنت )خ(وثضةكص دةنطص 

 خخؤ بابص تة بئصت توو نا بةي ــ خخؤ كي بصذت دةرةوة

بؤ قامي  )دائماً (يان ثسةرصك ظة  ،ئانكو ئةو شك ،، طةلةك معنا ددةتهةرـ  2
 ـ:ووسا ل ثصشيا أستص دئصت )ئةو ثطيانص خؤ (كرنص ئانكو 

 ـ هةر ئةمحةدي طؤتة من ــ هةر وي طؤتة من ؟كص طؤتة تة

 ـ هةر خدر وحسني بوون هاتني ـ هةر ئةو بوون هاتني ؟بوونكي و كي هات

ّھ(ئانكو هةر ئةوة  ئاخرـ  3 / عربي ،إن ّ  ـ:بكار دئصت )هةر(طةلةك جارا لطةل  )إن

 ئاخر هةر ئةوان طؤت

 . ئاخر ضص نابت شيظص دوو جارا خبؤي
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 ،هةردوو شونناظا ثصكظةكةن )شونناظص جودا + شونناظص لكاو (قامي كرن ثـ  4
 ـ:فتنص قامي دكةنئاخ

 قامي كرنة . ئةم يصت زيرةكني ــ ئةمني يصت زيرةك

نيشاندان دبتة ظةقةتاندن بؤ قامي  . ئةم ئيت زيرةكني ــ ئةمني يصت زيرةك
 كرنص

 هوون دزن ـــــ هوونن دز

 .من هةقص تة يص خواري ـ يص هةقص تة خواري ئةزم

 :)لقد ثعريب(ئانكو ئةو تشت يص ضص بووي  :ئص ـ 5

 . ئةز ض لص بكةم ،من طؤتص طوهداريا من نةكرئص 

 . ئص مة هةزار هيظي ذص كرن ئةو نةهات

ئانكوو  )مانة(لطةل دئصت ئانكو ئةو تشت نةضص بووية، يان  )ما(وطةلةك جارا 
 ـ:ئةو تشت يص ضص بووي، ئو هةردوو جارا نة أازي بوونة سةر بابةيت

 !ئص ما توو هايت ئةم بضني

 . هيظي ذمة كرن هةتا مة دايصئص مانة ئةوان هةزار 

دكةظت وهةردوو دبنة ئصك طالطال  )ئص(ثصش  )مانة(دينانصت بسلمان  ل نك
 ـ:هةر ئصك معنةية )مانص(دبتة  )مانة +ئص(

 ئص مانة بابص وي وة ناكةت مانص بابص وي وةناكةت /

هندةك جارا قامي كرن يا هةي ث سووندص يان طال طالصت طران ئيت سةنطني 
 ـ:وةكي

 . ــ توو ببية دار توو نابةي ئةو مبرت نابةت
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 . توو لوكمص ل ثاضكص بدةي ثاري ذدةظي نا دةركةظت

 . ث خودي من هاي ذضوو ثةزص بياين نينة ل نك مة

 ـ:ظان طالطاال هلذةنة

 .من هةقص تة يص خواري

 ئي شكةستية ،بكةرة دةمص بؤري كارص تصثةأ :من

ناظص ثصكظةنانصة بؤ  :يصبارة /  ،غةكاربسةرة دةمص بؤري ئي سا :هةق :صهةق
 كت نصر ،ثالدانص

 بار هلطرة ئي شكةستية :تة

ئامرازا ثصكظةنانصة بؤ كارص تةمام ثجي كري، سةر دكصشتة يص  :)يص خواري(
 كارص جبي كرية :كت نصر/ خواري )هةق(

 يص هةقص تة خواري ئةزم

ة، هةر ئةوة ئامرازا ئي نصر ،ناظص ثصكظةنانصة بؤ ناسينص ثصشطؤتنة ل جهص ساغ :يص
 .كارص تةمام ثجي كري

 بؤ ثالدانص ،ناظص ثصكظةنانصة :صبارة / ،كاربسةرص بؤري/ ئي ساغ :هةق :هةقص

 بارهلطرة شونناظة، ئي شكةستية :تة

 كارص ثجي بووية :خواري

 شونناظص ثصظةية قامي كرنة :م ثصطؤتنص سةرةكية ئي ساغة/ :ئةز :ئةزم
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  )(ثسيار 
 

زصت ثسيارص بة طشيت ل ثصشيا أستص دئصن، بةلص ثا أستا كوردي طةلةك ئامرا
وهيض معنا وص شاش  ،نةرمي تص هةية، طةلةك ثةيظ جهصت خؤ ثصشي وثاش دكةن

 ـ:نا بت

 ؟ــ قةلةمص من كانصية ؟كانصية قةلةمص من

 ؟بؤ شيظص تة ضي هةية ؟تة ضي هةية بؤ شيظص ؟ضي تة هةية بؤ شيظص

 ـ:دةسنتئامرازصت ثسياري سص 

 ـ:وةكي )ك( دةستصئصك ـ 

 ـ:ثسيارة بؤ جي يان تشتةكي نةي ديار :كاـ  1

 ـــــــ كت ؟كا قةلةمص من

 ـــــــ كؤم ؟كا قةلةمصت من

بؤ  )ن(ثسيارة بؤ جيص تشتةكي نةي ديار بؤ قامي كرنص [ ،وةكي يا ديية :كانصـ  2
 ][كا+ن +ص]شونناظص كورت)ص(ثاراستنص + 

 كت ؟كانصية قةلةمص منـ  ؟كانص قةلةمص من

 كؤم ؟ـ كانصنة قةلةمصت من ؟كانص قةلةمصت من

 ]ثاراسنتة  هةبوون+ نشونناف كورت + صثاراسنت+ ن+ كاكانص نة [

بةلكي هندةك معنصت  )بدة من(ئانكو  )داخوازية حشكةكارةكي ( ]كانص ،كا[
 ـ:ديتر ذي هةبن وةكي
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 . كا هندةك دراظي دص ضمة مووسل

 . بؤ مة بكأة كانص هندةك طندؤرا

 ؟من مالص تة خواري كا :يان معنا ضةثكرنص ث قاميي ددةت

 )عربي :من(بؤ وةرطصأانا شكةسيت، معنا  )عاقل(ثسيارا ناظص مرؤظا  :كصـ  3

 ؟ية كصئةظة قةلةمص  ؟ضؤي كص توو ل طةل ؟كصنان خوار؟ ـ تة طؤتة  كص

 ـ:)ربيع نم( بؤ وةرطصأانا ساغ )عاقل(ـ ثسيارا ناظص مرؤظا كي ـ  4

ـ كي مةلووك  ؟ــ ئةو كي بوو ؟كي كةفت ؟ــ تة كي ديت ؟كي هات
 ؟كصشا مةية

لطةل ثسياركري هات، ئانكو بؤ بذارتنص شوونا  )كي يان كص(هةطةر  :تيبيين
لثص ناظي دضن، كي بؤ نصر  )كي، كص(دا بزانن كية ذناف طةلةكا، هنطي  )كوذان(

 ـ:وكص بؤ مص

 وركي قةلةم بر؟ نصرـــ كي ك مص ؟كص ذنكص طؤتة تة

 نصر قةلةم دانا؟ عةأديــ تة ل كي مص  ؟دةرصتة قةلةم دانا كص 

 هوون برن؟ نصر كي سائقيـــ  مص ؟هوون برن كص ترمبصلص

نصرة كي بؤ نصر / هؤسا هةطةر ناظص ثسياركري  :مصة كص بؤمص، سائق :ترمبصل
 لطةل هات بؤ بذارتنص

 ،ئانكو ئذ ناف طةلةك ئيت ناس )منھممن ـ  كي ئذ وان(، بؤ بذارتنص كوذانـ :5
تليا خؤ ثصظةنصي، ض مرؤظ بت ض تشت بت ض  دص ،ئصكي يان هندةكا دص بذصري

 ـ:نصر و مص ،بؤ كت و كؤم ،..... جه بت ض زةمان

 ؟ــــ كوذان بةرخا بفرؤشني ؟؟بةرخصت نصر كوذانن
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 ؟ـــ قةلةم يصت تة كوذانن ؟كوذان مريشكص بانط داية

 ؟وة جؤظان كرية صـ كوذان أؤذ ؟ئيسرص كرية تة طةمن ت كوذان

خمابن زانا يصت زمانص مة ئةظ ئامرازا ئاسان و ديار ئةو ذي يا تصكدايي الثةأص 
بؤ كؤم نابصذنة خؤ دا ثضةكص تص بفكرين كا بنياتص وي ناظي  )كيذكن(يا نظيسي  ٧٩

 ،نكوذائةم ل ئاخفتنص كورت دكةين دبتة  )نھُممن م :وان/ثعريب+ ذ+كي(ضية 
 إنھن :كيذكن(بةلص نة دص كةية كؤما كيذكا ،هةر دروسترة )كيذوان(هةطةر بصذن 

كي ذكص ضصترة؟  :ئةظة ضصنابت. هةطةر بذارتن ئصك ذدوابت ئةم دقارين بصذين )بنات
 . دقارين بصذين كوذانن )كيذوانن(يا دروست نظيسيبانة 

 :نا ئصتة وةرطصأان ل ضوو جيا :بؤ دةمي كةنطي ـ 6

 ؟كةنطي جةذنةية   ؟و هايتكةنطي تو

يان بؤ كوذان  ،بؤ كوذان سةمتص ظة ضؤ ،كؤظة بةرص خؤدا ،بؤ سةمتص :كؤظة ـ 7
 :ئايل ظة ضؤ

 ؟هةظالصت مة ل كؤظةنة   ؟بابص تة كؤظة ضؤية

 دةريص وة ل كؤظةية؟ شظان بؤ كص سةمتص ظة ضؤ؟

 ـ:دوو ـ دةستص ض

وض لبصش ناظةكي  ،ثتنص دئصتضي  ،هةردوو ئصك معنةية بةلص بةهرابتر :ضيض / ـ 1
 :ثسيارا تشتةكي بص عاقل ،ئانكو تشت ،دئصت

 ؟ض دةنطةئةظة  ؟دظصت ضيتة  ؟بؤتة بينم ض تشيت ؟ية ضي ئةظة

لطةل  )ك(دئصتة وةرطصأان بؤ  )ض(ية فةرة لظص دةرص ئةم بصذين كو دةنطص 
 :)اقلع(لطةل مرؤظا  )ض(دئصتة وةرطصأان بؤ  )ك(ئو هندةك جارا  ،تشتص بص عاقل
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عاقل و بص عاقل  بؤ )كوذان( ــ بؤ ثصش ضافكرنص و بذارتنص ذ ناف طةلةكا،
 ،؟كتابا تةية )ضي ذوان( :ـ بؤ كتابص بص عاقلة ظصت بصذين:مطريت ،)ك(حةموو دبن 

بؤ حةمووكا عاقل و بص عاقل  لظص دةرص ؟برايص تةية )كي ذوان( :دص بصذين بؤ مرؤظا
 ضوذاننا بصذن  )كوذان(دبصذن 

هةر ( ،مطريت هةطةر بصذين ،بؤ مرؤظا )ض(دبتة  )ك( )هةر(لطةل  ،ةكي ديـ و
ئةظة بؤ تشتةكي عامة بؤ  ،تة ديت بصذي )هةر ضيص(دص بصذين  ،تة ديت بصذي )كيص

بةلص معنا  يذنابصذن  )هةر(هندةك جارا  ،بكار بينن )هةر (هةما  ،حةموو كةسي
 ـ:وص يا تصدا مطريت

 دييت طؤتص وول ضيصهات طؤتص وول ـ ضيص هةر

 :طةلةك جارا ثةيظ تصكل دبن ل ئاخفتنص شوونا

 ،ـــ هنجيص تةديت بصذص هةر ضيص تةديت بصذص

ئانكو  ،ثةيظةكة جوداية معنا وص شك ية جوداية )هنجي( ،هةلبةت ئةظة شاشية
 :بكار دئصت بؤ طةلةكيص نة بؤ كةسا )عريب :درقبهندي/ (

 هنجي ثصالفا تةية هنجي مالص خؤ ثارا بستينة ـ ثصالظا من

 ئةو هةر دوو هندي ئصكن / هنجي ئصكن

يان  )ضما(ـ ثسيارا ذبةر ضي ئةو تشت ضص بووية، ل شنطارص دبصذن :بؤضي ـ 2
شوونا بؤضي، ضةنكو شنطاري بةرص نصزيك فارسا بوون ل باشووري عرياق  )ضأا(

 ـ:ل باجصأص تيسفووين وكوفايص

 ؟ــــ قةلةم ذ ضأاية ؟قةلةم بؤضية

 ؟ـــ ضما توو هايت ؟توو هايتبؤضي 
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ـ ثسيارة بؤ ضؤنيةتيا تشتةكي يان كارةكي وسةر و نيشانصت وي كا ئي :ضاوا ـ 3
 :ضاوانة

 ؟ـــ تة طةمنص خؤ ضاوا دةرمان كر ؟ـــ توو ئي ضاواين ؟توو ضاوا هايت

ـ بؤ ثسيارا هذمارص و طةلةكيص بؤ تشتص ث هذمارتن يان بص هذمارتن، :ضةندـ  4
 ـ:د كصمة، ضةند طةلةكة، ضةند هذمارةضةندة، ضةن

 ؟ضةند ئاظ ماية ؟ـ تة ضةند تلي هةينة ؟سةعةت ضةندة ؟ضةند ماية عيد

 ـ:ـ ثصش ثسيارة لطةل طةلةك تشتا بؤ بص عاقل:ضـ  5

 ــ ؟ـ ض حالص وةية؟ض ضاخي توو هايت

 ؟ـــ ئةظة ض جاوة تة كأي ؟ض تشت ئت بةريكا تة داية

 :هةطةر ئي نة ناس بت هندةك جارا بؤ عاقل شك دئصت

 ؟مصظانص وة ض كةسة

 ـ:وةكي ،هةردوو ئصك معناية )ضي(دبتة  )ي(طةلةك جارا دئصتة طؤتن لطةل 

 ؟ـــ ئةوان ضي ل طةل خؤ ئيناية ؟تة ضي طؤت

 ؟كارص وة ضي ماية

 ،ـ كؤما ظةبذياي هةر ئصك ذتةرزةكي:سص

دص بصذين ئةرص ـ معنا وص ل بةرسظص ئانكو بةلص ئةو تشتة ووساية، :ئةرصـ  1
 ھمزة(ل سؤراين وفارسي وعريب  )ئايا(ووساية، بةلص ل ثسيارص معنا وص 

 :)اإلستفھام

 . ــ ئةرص من يا طؤتيص ؟ئةرص تة طؤتيية وانة

 ـ:هةر ووسا ضص دبت ظص ئامرازص نة بصذن ومعنا أستص شاش نابت
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 . ــــ ئةرص من طؤتص ؟تة طؤتة وان سبةي توافة

بةس ثضةكص شاقسمانة  )ھمزة اإلستفھام، ھل، عربي(ص معنا وةكي ئةر :ماـ  2
 ـ:يا تصدا هةي ،، نة باور كرن)تعجب(

 ؟ما تة طؤتيية منة !ـــ نةخصر ؟ما توو نة ضؤية ثص وانة

 :بتر شاقسمانة كوو توو باور نةكةي بةس ،ية )ما(ـ هةر وةكي :قايـ  3

 ؟قاي توو هصش نة ضؤية

 ؟قاي وة ضوو طةمن ل مال نةماية بضينن

َ ھل؟ (عريب  )نة ..  خؤ.(ـ  4 َو َما أ ئةف ئامراز ثصكهاتيية ذدوو قةتا هندةك جارا  )؟أ
بابةت دكةفتة ت نيظةكا هةردووقةتا دا وهندةك جارا شك هةردووك يصت ثصكظة، 

 ـ :ثسيارة بؤ كارةكي هاتة كرن بةلص ئاأصشةكة مةزن ضص نة بووية

 بوو ئةز نةكي دةركةفتم نة دنيا خراب خؤ

 دنيا خراب بوو ئةز نةكص دةركةفتم نةخؤ

ئةف ئامراز دئصتة بكار ئينان ل ناظ عربصت عرياقص يصت نصزيكي كوردستانص 
 هةر ث وص معنص )ما ، خؤشخؤما(

ثسيار دةست ثص دكةت ث ناظةكي يان شونناظةكي جبيص  :ثسيارا ديار بص ئامراز ـ5
ص و ئةسسةحيص، نةبؤ ثصش بكةظت بؤ استفسار )نة(بكةر يان كاربسةر، بةلكي 

 ـ:ضةثكرنص

 ؟ــ نان خوارية علي ؟ــ نة علي نان يص خواري ؟علي نان خوارية

 ؟نة سعيد شك ناجح بووية ؟سعيد ناجح بوو

 )yes or no questions(ة)ئةرص، يان نةء(ئةظان ثسيارا بةرسظا وان 
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 بةلص هةطةر ثسيارا بذارتنص بت بةرسظ قةتص دروستة

 ـــــ سةعيد صي ناجح بووي ؟ساقت بوويةسةعيد ناجح بووية يان 

 ـــــــ عةيل نان يص خواري ؟عةيل نان خوارية يان نة خوارية

 :ظان طالطاال هلذةنة

 ؟كي مرؤظ دص دةركةظت ظص بارانص

 ناظص ثسيارصة لثص بكةرص ساغ دضت مرؤظ :كي

 بكةرة ل دةمص داهاتن ئي ساغة :مرؤظ

 ئامرازا دةمص بئصت :دص

 شونناظص ثصظةية بؤكةسص سصيص ثتنص :كارة/ ت :دةركةظت

 بارانص :ناظص نيشاندانا نصزيكة لثص كاربسةرص مص دضت :ظص

 شكةستيية ،مصية ،بارانص كاربسةرة

 كص بصريص بزن دؤت

 ،ناظص ثسيارصة لثص بكةرص مص شكةسيت دضت :كص

 ئي شكةستية ،بكةرص مصة بؤ تصثةأ دةمص بؤري :بصريص

 غةكاربسةرص دةمص بؤري ئي سا :بزن

 كارص دةمص بؤري سظك :دؤت

 ؟ضةند ثةيالة ضاي ماينة

 )مبين(ناظص ثسيارصة لثص بكةرية ئي بةستية  :ضةند

 ئي ساغة )يصت مايني(ثةيالة بكةرص بؤرية بؤ كارص تصنةثةأ 
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 بةدةلة لثص بكةري دضت ئي ساغة :ضاي

نا شوو:/ة)ثةيالة(شونناظة بؤ كوم  :كاري بؤري تةمام جبي كري/ ن:مايي ماينة ـ
 . هندابوو )يصت(بؤ كارص ثجيكري/ تام بص دةم ذبةر ثسيارص  )يصت(ناظص ثصكظةنانص 

 بؤ بارهلطر شكةسيت )ضاي(ضةند ثةيالصت ضايص ماينة؟ ل هصرة 

 )ة(ديار بوو بةلص  يصت )مثبتة(ئةظة أستة دانانة  )يصت مايني(دةه ثةيالصت ضايص 
 . هندابوو
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  دانان وضةث كرن 

) nigative and affirmmative(  
 

 )بةس، كا،مة، نة، نا، نينة، هةو، بص( :ئامرازصت ضةثكرنص ئةظنةنة

ئامرازصت ضةثكرنص، طةلةك جيص خؤ دطوهصزن ت أستصدا ثصش وثاش دبن، بصي 
معنا شاش بت، ضةنكو أستا كوردي طةلةك ية نةرمة، وهةر ووسا ضةثكرن ل 

زي هةطةر كارةك يارمةيت لطةل كارص ئنكلي ،زمانص كوردي نة وةكي ئنكليزيية
بةلص ل زمانص كوردي، هةما ضةثكرن هات  do دروست نةبت ثصدظصت ئصكي بئينني

تصك ددةت  )ب، دص، يص، يا، يصت ،د(لطةل كار، نةخشص ئامرازصت كاركرنص  )نة(
 ـ:يان هوندا دكةت يان دطوهصأت

) I eat bread, I do not eat bread( 

 خؤؤم ئةز ناين ناخؤم ـــ د ئةز ناين

 ةضؤي ـــ ئةو نة ضؤي يصئةو 
t have gone ,ndoesHe  ,He has gone 

 )يف سنجار والسوران(خؤ ــ ناين مة خؤ ؤ ـ ناين نةخب ناين
bread eat t ,Don ,bread Eat 

لظص  ،حازر دةستثصك، جؤتةكار :بينتد ضت و نةدبينت ــ نةب ضتب بال
 طوهارت )ب(دةرص 

 نا ئيين ئينم ـــــ توو سبةي دصسبةي دةينص تة 

 ةخالدا ناجح نة بووي ناجح بووي ـــــيا  خالدا
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 :خواردوةكي توو هايت من نان 

 دةمص بؤري بةردةوام خوارد وةكي توو هايت من نان نة

 ـ:ضةثكرن ل طةل دةما

 ـ:لطةل دةمصت بؤري حةمووا )نة(ـ  1

 ـ ئةو هات ـــ ئةو نة هات ـــ سظك

 ـ بةر دةوام دنظيسي دنظيسي ــ من نة من

 توو ضؤبووي ـ توو نة ضؤبووي ـ بةرص ئي ثجي بووي

 . مةزن بوون نة ئيتهوون ئيت مةزن بوون ــ هوون 

 تام سلفا/ بةرص ثجي كري

ـــ ووسا ثدةظ دئصتة  مةزن بووننةت  هوون ئيت مةزن بوون ــ هوون
 طؤتن

 ةخواري ـــ ئةوي نان نة خواري يص ئةوي نان

 present perfect /  ثجي بووي بص دةمتام بدون زمن/ 

لطةل ضةثكرنص نا مينن  )يص، يا، يصت(ناظصت ثصكظةنانص يصت ظةقةتاندنص  :ببينة
بؤ كؤم، ناظصت نيشانكرنص  )ن(هلطرت بؤ كت و )ة(بةلص كار دص ئامرازا هةبوونص 

 . لطةل ضةثكرنص ئيت دروسنت تشتةك ثص نةظصت )ئي، ية، ئيت(

 ،ـ ئةو دوو كارن ل دةمص حازر دةست ثصك:ؤتة كارلطةل حازر ج )نة(ـ  2
 ـ:عكسي حازر حةمووكا )د(نا ثووض بت دص وةرطةأصت بتة  )ب(هةما ضةثكرن 

 ــــ نة دضم و نة دبينم ؟بضم ببينم

 نة دخؤم و نة ظةدخؤم ــ ؟دص خؤي يان دص ظةخؤي
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 بال بكأت و بفرؤشت ـــــ نة دكأت و نة دفرؤشت

ي ــ نة دخؤي ونة ظةدخؤي هةتا كأ نةيب، حازر خبؤي وظةخؤي ودةنط نةكة
 . دةست ثصك بؤ كةسص دووص

 خبؤ وظةخؤ ودةنط نةكة ـ نة خؤ ونة ظةخؤ ودةنط نةكة ـ داخواز

درصذ دبت ذبةر هوندابوونا ئامرازصت ثصكرنص  )نة(ـ بؤ دةمص حازر وداهاتن  3
 ـ:)نا(دص بتة  )دص ،د(ـ  تفعیلـ 

 سظك…… ا خؤينئةم ناين دخؤين ــ ئةم ناين ن

 هوون يصت دخوونن ــ هوون نا خووننة ـ بةردةوام

 ــ داهاتن ـــ توو نا كةظي توو دص ناجح يب

 وةرة زوو ئةم دص ضينة ـ وةرة زوو ئةم نا ضينة ـ داهاتنا بلةز

هوندا دكةت هةطةر  )ب(دةمص ت جيدا /داخواز، ديسا ضةثكرن  )نة(ـ  4
 ـ:حازردرصذ نابت وةكي دةمص  )نة(هةبت بةلص 

 خبؤ ـــ نةخؤ

 الظصذة ــــ نة هالظصذة

 وةرطصأة ـــــ نة وةرطصأة

 هةردةم ثدةظ هندادبت لطةل دةنطدار )ء(وةرة ـ نة ئص ـ نص ـ ثيتا 

 حبةلينة ــــ نة حةلينة

 سؤر بكة ـــ سؤر نة كة

 سؤر كة ـــ نة سؤر كة
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دةت لطةل ئصك ذهةردووكا د )نة(ـ بؤ كارصت لصك سوار / دوو طةه/  5
ودستينت، وهةر ووسا طةلةك ية ئازادة جيص خؤ دطوهصزت وهيض معنا أستص شاش 

 ـ:نابت

 ظةكة ــ ظة نةكة ــــ نةظةكة

 سثي نةبووية ــ نة سثي بووية يص سثي بووي ـــ

لطةل كارص يارمةيت  )أصظةكةر(و )كرياركةر(و )نةناس(بؤ  )نا(و )نة( ـ 6
موو كارصت دي يصت دروست ئو ل ثكار دئصت، وةكي حة )هاتن، دان، هصالن(

 ـ:حةموو دةما

 دار هاتة سؤتن ــ دار نة هاتة سؤتن ــ بكةر نةناس دةمص بؤري سظك

 ــــ توو وي نا دةية طرتن ـــ كريار كةر توو دص وي دةية طرتن

 نة تة هصال ئةو ناجح بت ــ أص ظةكةر تة هصال ئةو ناجح بت ــ

طةلةك ية بةر فراية، هندةك جارا  )نة(هوسا ئةم دبينني كوو ظةطوهاستنا جيص 
 ـ:معنا أستص شك ثضةكص دئصتة طوهارتن

 ـ كار ضةثكر تة نان ثص داخوارن ــ تة نان ثص نةدا خوارن :أ

 تة نان ثص داخوارن ــ نة نان تة ثص دا خوارن ــ كار بسةر ضةثكر :ب

 ضةثكر خوارن ــ بكةر تة نان ثص داخوارن ـــ نة تة نان ثص دا : ج

كارةكي دي تة ثص دا  )خوارن(دا، تة نة هصال وي كاري بكةت  )أ(أستا ئت 
 كرن، مطريت نان ثات يان كأي،

تة ثص دا خوارن،  ثص داخوارن، كاربسةرةكي دي تة نة نان ،دا )ب(ت أستا 
 .مطريت خةس يان ذةحر ،بةلكو تشتةكي دي خوار بت
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ارن مرؤظةكي دي دا بكةر طوهاأت نة توو بووي نان ثص داية خو )ج(ت أستا 
 ... . .   علي يان حسن :بوو مطريت

بئصتة طوهاسنت ضص دبت  )نة(هؤسا طةل دةمصت دي شك، ضةند طاظي جيص 
معنا وص ثضةكص بئصتة طوهاأتن بةلص حةموو كةس تص نائينتة دةر، ئةظة بابةتةكي 

 . تايبةتة وفراية بةلكي أؤذةكي بقارين بة تصكأايي ثصش كصش بكةين

ئةظة ل دةمص  )نة هةية(بؤ حاشا كرنص، ئانكوو ئةو تشت نينة  :)نينة(ـ  7
بؤ تشتص نة ئصتة هذمارتن يان كت  )نةبوو/ نة هةبوو(حازر، هطةر بتة دةمص بؤري 

 ـ:نينن / نة بوون :بت، بؤ كؤم

 نينة ئاظ ـ ئاظ نينة ــ ئاظ نةبوو

 كتةك ل مةدرةسص نينة ـــ كتةك ل مةدرةسص نةبوو

 ضوو ثضووك ل مةدرةسص نةبوون ص نينن ـضوو ثضووك ل مةدرةس

 طةل حةموو دةماهةر ووسا ل ،يص هةي ثريؤزي بت، يص نةي خودص بدةتص

 ـ:بؤ ناظا وثصنيشانا وشونناظا )نة(ـ 8

 ئةظةية ــــــ نةئةظةية

 ئةو نة يصت مة بوون ئةو يصت مة بوون ـــ

 ئةظة طندؤرة ـــ ئةظة نة ذةبةشة

 ئي زةرةطندؤر ئي زةرة ـــ ترؤزي نة 

بؤ ديار كرنا نةبوونا تشيت ل عةردةكي يان ملكص ئصكي يان نيشانةك  :بص ـ 9
لص هةبت يان نةبت، ئةظ ئامراز لطةل ناظا بكار دئصت بةهرابتر دا ثصنيشانصت لصك 

 ـ:بكةت ضةث )ث +ناظةك(يصت ثصكهايت ذ  )صفة مركبة / شبھ جملة(سوار 
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 شرية بص ضصل ية شرية ــــثضصل ية 

 بةدلةية بص ـــ سامل ئي بةدلةيةث  يسامل ئ

 شاخة بص شاخة ـــ بةرخ ئيث بةرخ ئي

 ثةلطةبص  ثةلطة ـــ دار يةث دار ية 

 ثةلطن بص دار ئيتثةلطن ـــ  ث دار ئيت

 ثةلكن بص دارت ثةلطن ـــ ثدار ـ:ثدةظ

 ديار بوو ضةنكو لثص وص نة بص دةنطة ت

 ذن ية ث مصرة ــــ كيذ ية بص مصرة

 ،ضي هةبوونا تشتةكي بت )إنكار(حاشا كرنا قامي بشكلص ثسيارص  بؤ :كا ـ10
 ـ :يان أوودانةك ،يان ضص بوونا كارةكي بت

 ؟ئةز ضي بدةمة تة ؟كا من دراف هةي

 ؟ذكؤظة داية منة ؟كا بابص تة داية من

 ؟ـــ كا من قةلةمص تة بري !تة قةلةمص من يص بري

 ؟برية ــ كةنطي من قةلةمص تة !تة قةلةمص من يص بري

 ئةظ دةفتةرة ية نووة ــ كا ية نوو؟ ما توو ئي كؤرةيي؟

بتر نة ظصت، يان ئةوي كاري أاوةسيت نة، يان  ،ئانكو تصرص هةية :بةس ـ 11
 :دةظ ذص بةردة

 بةس هةأة وص دةرص بةس خبؤ ــــ

 ئةظ دةفتةرة بةسة ـــ ضار كيلؤ بةسن
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 ـ:ظان طالطاال هلذةنة

 بةسن ضار كيلؤ

 ص كيلؤانة ئي ساغة / دكةفتة جهص ثصشطوتنهذمارة لث :ضار

 بكةرص ساغة بؤ كارةكي بةسيت بص دةم :كيلؤ

شونناظص ثصظةية سةر  ن بص دةم / ،كارص ضةثكرنصية ئي بةستيةبةس  :بةسن
 )ضار كيلؤ(دكيشتة بكةرص ساغ بؤ كؤم 

 طؤلكي شري نةخوارية

 تصثةأبؤري بكةرص شكةستيية بؤ كارص  :طؤلكي

 ؤري تصثةأ، ئي ساغةكاربسةرةل دةمص ب :شري

 ئامرازا ضةثكرنصية :نة

 )يص(شونناظص لكاوة شوونا  :ةكارص جبي كرية/تام بص دةم /  :خواري :خوارية
 ئامرازا ثجي كرنص بؤ كت نصر

 مة ضوو طةمن نينة

 بؤري حسصب دبت ،بكةرة ئي شكةستيية بؤ دةمص ثجي كري تصثةأ :مة

 ضةثكرية )نكرة(ضةندةكة نةناسة  :any / ضوو

 كاربسةةرة ئي ساغة :ةمنط

 :ةثجيكري/تام /  كارص :هةيئامرازا ضةثكرنصة /  :نة :)نة ـ هةي ـ ة ( :نينة
 . ئامرازا تام )يص هةي(شونناظةسةر دكصشتة طةمني، شوونا 
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  )prepositions  ـ (ثصشناظ 
 

 ـ:سةر و نيشانصت ظان ئامرازا

ثصشيا ناظةكيية، بريا وان دكةفتة سةر  جيص وان هةر وهةر ،كارص وان لطةل ناظايةـ ا 
ناظص ل  ،بةلص ثدةظ دئصتة طؤتن لطةل ثةيظا ثصشيا خؤ هةر ض ثةيظ بت ،وي ناظي

 . مجرورثص خؤ دشكينت ودبصذنص شكةسيت /

 ،وطةلةك ية كأة ئةو شك ية بص دةنطة )ثيت(ئةظ ئامراز ثصكهاتينة ذ ئصك ـ  ب
هةطةر نة ل ثصشيا أستص بت،  كوو دةنط ذص نا دةركةظت ت ناف ئاخفتنص دا

ثصظة دئصتة كؤتن، و هةطةر ل ثص ثيتةكة  )ء(طةلةك جاري وةكي ت ثصشيا أستص دا 
 . كأ بئصت دلظينت

 ،طةلةك ئيت قامين، هةما دوو بص دةنط ل ثص ئصك هاتن ئةظنة هةر ئيت ديارن ـ ج
 ـ:ثيتا دن هوندا دبت

 )ة(لظص دةرص  ،ينطةلةك معنا وطةلةك كارصت ظةكرنص يصت هة :)ة(ـ  1
كو ثصش ناظ هةر وهةر لثص كار دئصت بريا خؤ ددةتة ناظةكي، معنا وص ذ جيةكي 

. ووسا ية ث كار ظة طرصداية ... يان ذكارةكي بؤ كارةكي ديتر ،بؤ جيةكي ديتر
ضوو جارا ثتنص نا نظيسني الزم هةر و هةر ثكارظة بنووسصت بةلص بريا وص  )ة(كوو 

 ـ:وصدكةفتة سةر ناظص ل ثص 

 مالص ــــــ ذ جي بؤ جي يةكي ديتر ةئةز ضؤم

 مدرةسص ـــ جي كوهاسنت/ نقل جغرايف ةمامؤستا هات

 خةستةخانص ـــ ذ جي بؤ جي ةعلي ثضووك برن
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 ت خصرا خودص دا ــــ ذ جي بؤ جي ةئةز كةفتم

 سائقي ــــــ دراظ طوهاسنت ةدراظي بد

بنربي/ (شكاندن ئةم دبصذينص حةموو جارا ناظ دكةفتة بن بريا ثصشناظي دئصتة 
وةكي خؤ دمينت  )ضاوك(بةلص ل أستا نةناس وكرياركةر وأصظةكةر بنربي  )جمرور

 ـ:نائصتة شكاندن لبةهدينانا عرياقص

نظاندن ــــ بري ل نظاندنص كر/ضاوك نائصتة شكاندن ت ظص  ةثضووك هات
 . أستص دا

 بري لص كر/ نا ئصتة شكاندن دزين ــ ةترمبصل هات

 . كر ظان تشتا هةتا ئةز ظةدطةأصم ــ بري ل ظان تشتا ةخؤ بد ضاظص

 )ا(شكاندن ثنيشانا شكاندنص  )تشت(

بةلص مة طوهص خؤ يص داية أاديوا يرظان ئاخفتنا كورديا باكور هندةك  :تصبيين
 :ص )هاتة طرتنص ــ هاتة كوشتنص ـ دانة سؤتنص(جارا ضاوك ذي دشكينن 

بةلص بةطشيت ضاوكص ل  ،وك حةموو ئيت مصنةضةنكو ضا ،مص،نيشانا شكندنا كت
 . أستا نةناس ل دينانا عرياقص نا شكصت

ئةظ ثصشناظة طةلةك جارا ل ئاخفتنا سؤرا وكصم جارا ل  )ة( :تصبيين دوو
وةكي بيانيا ذ  )بؤ(دنظيسن  )ة(ئةم دبينني نظيسكار شوونا  ،باكوورص كوردستانص
 :ـ:نوو فصري كوردي بن

 ةضم بؤ مالدص ضمة مالص ـــ د

 . دراظي بدة وي ـــ دراظي بدة بؤ وي

 . بصذة بابص خؤ دا بئصت ـــ بصذة بؤ بابص خؤ دا بئيت
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بةلص ئةظة ل نك مة  ،بةداخةوة ئةم دبينني هندةك دينان ذي وةكي وان دنظيسن
 . ضصنابت هةر تشتةكي معنا خؤ يا تايبةت يا هةي

 :دبأن وةكي )ة(جيا  ديسا هةينة هندةك عشريةت وةكي سلصظانا طةلةك

 ،مالةك هات سؤتن ،تةئةز ثارا نادةم  ،مالصئةز دضم 

 ببينة ثصشناظ نينة بةلص هةر ناظ ئي شكةستية ؟وان تة طؤت

 لھ( :ئانكو هةردووك بةلص ل سؤراين )عربي ولیس إلى :لھ(ـ ئانكو  بؤ ـ 2

ةتةكص ل بةهدينا عرياقص ئانكو تشتةك بؤ تشتةكي بت، بؤ سةمتص يان خلم )إلىو
 ـ:يان كارةك ثص ضصبت ،يان دانةكص

 ــــ بؤ خوندةوارية ؟كصية ـ بؤ كتاب

 ــــ قةلةم بؤ نظيسينصية ؟ضيةبؤ قةلةم 

 . أوحا خؤ نةي باشة بؤ

 كوأص منةبؤ  ئةظ كوالظة

 ؟كؤظة ضؤ بؤبابص تة 

ضةنكوو  ،نةبصذي هةطةر بؤ سةمتص بت )بؤ(بابص تة كؤظة ضؤ ــ توو دقاري 
 :ةمتص دكةتثسيارا س )ظة(

 . بابص من بؤ مالظة ضؤ ::بةرسظ

 هةر ئةوص معنص ددةت )بؤ(بكار دئينن شوونا  )ذ + أا(ل شنطارص 

 ؟ـــ كتاب ذ كص أاية ؟كتاب بؤ كص ية

 قةلةم بؤ ضي ية؟ ـ قةلةم ذ ضأاية؟ ـ قةلةم ذ نظيسينص أاية
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ذ + (ة بةرث شنطاري ظ )بؤ(ئةظ ئامرازة نيظةكا أصية ذ بةهديناين  )ذ بؤ(ـ  3
 )ذ(هةطةر توو معنا وان هةر ئصكص جودا شرؤ ظةكةي معنصت وان ئيت ظاذينة  )أا

هةردوو ل  ،ثصكظة دكةت ،دئينتة بةرئصك )بؤ(دوور دئصخت  ،ئانكو ذصكظة دكةت
بصكار يا ثصظة زصدة كري، ئةز  )ذ(ثتنص ل عرياقي ددةن ئانكوو  )بؤ(طةل ئصك معنا 

دةست ساز بكةين نةظصت ثيتصت شاش وةكي  دبصذم هةطةر مة دظصت زمانةكي ئصك
 ـ:بكار بينني )ذبؤ(

 لشنطا     أؤذئاظا/ باكوور    بةهدينان عرياق

 ؟قةلةم ذ ضأاية  ـ  ؟قةلةم ذبؤ ضي ية  ـ  ؟قةلةم بؤ ضي ية

 قةلةم ذ نظيسينص أاية  قةلةم بؤ نظيسينص ية ـ قةلةم ذبؤ نظيسينص ية ـ 

وة ديارة ئةظ ثةيظة ذ  :ابصذنن )ت( ضةنكوحةييا ل باكوور دبصذن  ،هةتا ـ 4
بةلص ثا معنا وص ل زمانص كوردي ية جوداية هندةك  )حةتا(زمانص عريب ية طرتيية 

ضي دةم بت ضي بصنط  ،بةرضاف دكةت ئارماجنا خؤ ،جارا، ئانكو دووري ونيزيكي
 ـ:بت

 . ئةز ل هيظيا تة مام هةتا سةعت ضار

 . كصلؤمترن ٤٠٠’ذ مووسل هةتا بةغدايص 

ثصشناظة،  )ت(ئصك ذص  ،ئةظة شك ئامرازةكة دوو ثارضةية )دا ...   ت.(ـ  5
أستة دكةفتة ت  )فعل مضارع جامد (كارةكي حازرة ئي بةستيية  )دا(قةتص ديتر 

ئانكو ئت زطص تشيت دا، و معنا وص متام نابت ما كارةك  )ت(نيظةكا هةردووكا دا، 
بةلص ( )..... ظة ،ت، ضؤدا، كر، هاظص(ل ثشت ناظي بئصت ض نصزيك ض دوور وةكي

ئةظ )  into( لطةل كارصت ديتر ئانكو لظني )in( ئانكو دانان/سةكنني )دا(لطةل 
ثصشناظ طةلةك جارا شونناظص كورت دطرن هةرسص دبن ئيك ثةيظ  هةردوو
 ـ:وةكي
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 نينة )تصدا (ـــــ ضوو  )ت +ص+دا(

 نينة )تصظة (ـــــ ضوو  )ت+ص+ظة(

 مايني تصدا ـ دوو لتر يصتماية؟  دادةنكي  تضةند ئاظ 

 طةرم بكة تصدادةستص خؤ  . طةرم بكة دابةريكا خؤ تدةستص خؤ 

 تصكة ثةزي   كةخاين تثةزي 

 .... من تصكر... من قةلةم ت ضانتةي كر

 تصهاظصت .... ثشتا كةري خوينكر هاظصت كورتاين تسةرص شووذنص 

 ضؤ تصأاتليا من ستري 

 تصكةــ ضايص  ت ثةيالص كةضايص 

 )دا ..  ت(هةردوو ثارضصت ثصشناظص ديتر دطرت  ئةظ ثصشناظة جيص )ل(ـ  6
 )at( بةيل ئانكو تشت يص ل وي جي نة شةأتة ت زطص تشيت دا بت وةكي

 ـ:مطريت

ثا هةلبةت نةخؤش يص ت زطص خانيةكي  . داخةستص  ت ـ يص ؟كا نةخؤش
 . دا

 تتة ئي ــ دختور ئي حازرة ل خةستص نة شةر ل خةستصــ يص ؟كا دختور
 بتدا خانيةكي 

ثدةظ هةردوو وةكي  . ئصك تالب يص ل ساحص ــ دةه تالب يصت ل ساحص
 )ت(دةنطص  )ل(، ضةنكو ثصشناظص ثتنص )دةه تالب يصل ساحص(خووندن  ئصك دئصنة

 )هوندا دكةت

 ـ:طةلةك معنصت دي شك يصت هةين
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كارةكص دروستة وةكي  )دا(لظص دةرص  . دةستص وي دا لمعلمي دارةك 
 حةموو كارصت ديتر

 سةرص خؤكة لمستةكة ئاظص 

 نا ظةتاقي  ثتاقي دا ــ من رمسةك  لمن رمسةك 

طةلةك كار  ،+ كارةك )طةل، سةر، بن، ثشت، ثص، ثصش...(+  )ل(ـ  7
هةر ئصكي معنةكة  ،دبنة ثصشناظةكي تةمام )ظرف مكان(يصت هةين لطةل جهناظا  )ل(

 :جودا يا هةي

ئةز دبينم يا دورست ئةوة ثصكظة بنظيسن  خؤ ضؤمة مووسل.بابص  )ل طةل(ئةز 
 )لطةل(

 قةلةم ئي ل سةر مصزةي بوو ــ قةلةمي لسةر مصزةي بوو

 ـــــ كتك يا لنب مصزةي كتك يا ل بن مصزةي

 بةرخ يص ل ناظ ثةزي ــ بةرخص مة يص لناظ ثةزي

جارنا  ،بكار دئينن )ث + أا(ئةو  )ل+طةل(لكودستانا باكوور وشنطارص شوونا 
 )ظ+أا(

 ئةو شك جؤتة ثصشناظة . ضؤم أابابص خؤة  ثئةز لطةل بابص خؤ ضؤم ــ ئةز 

 ـ:بةلص لطةل ناظا دروسترة جودا بنظيسن وةكي

 خةستص لدكتور يص  ـ ،كةري دا ل من دارةك

ددةت  لظينصبةلص معنا  ،ئةظة شك وةكي يادي ية )جهناظ+أا(+  )ت(ـ  8
 )دا(لطةل كارص حشك  ددةت سةكنينصلطةل جهناظا ومعنا 
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ل عرياقص معنا  ،باكوور وشنطارص )أا(ل نك دينانا عرياقص جوداية ذ  )أا(ئةظ 
 ـ:لظينص ددةت ل شنطارص معنا بؤ وي يان لطةل ددةت

 مةأا ضؤ تسةرفأؤكة  ... مةأا فأيت سةر تةيارة 

 مة أا ضؤ تبةر. أةوانؤك ... مةأا ضؤ ت بةرترمبصل 

 مة أا ضؤتنب ثصكصش  ثصكصش ت بن مةأا ضؤ ـــ

 ـ:معنا بؤ وي ددةت، كوو ببتة ملك بؤ وي )أا(ل باكوور و ل شنطارص 

 ئةظ كراسة بؤ منة ــــ ئةظ كراسة ذ من أا ية

 ئةز بصذمة تة ـــ ئةز ذتةأا بصذم

 يا فارسي ل نك شنطاريا )را(ئةظة ثضةكص سةردكصشتة 

 ا طوفتممةرا طوفت / من ذ وان أا طؤت ـ من اارذمةأا طؤت ـ 

 ،ئانكو حةموو ثصكظة ،)لطةل(ئةظ جؤتة ثصشناظ معنا وص  )ث + ظة(ـ  9
 (ئةوشك هةر وةكي بةهديين شونناظص كورت بكار دئينن  )ثصكةوة(سوراين دبصذن 

 ـ:)ث+ ص+ظة

ديار نةبوو  )ي(كأي. ل هصرة دبينني كو نيشانا شكاندنص نصر ظةطؤلك ثمن ضصل 
 :دص بصذين ،را دروست ديار دبتثصظة نووسيا، طةلةك جا )ظة(ذبةر 

هةردوو دئصنة طؤتن وهةردوو ئيت  ]كأيظة  يطؤلك ثـــ  من ضصل[
 . دروسنت

 . ضؤينة ت طةميص دا ظة ترمبصلص ثضؤينة ت طةميص دا / ئةم  ظةترمبصل ث ئةم

 . نظاند ظة جلكصت تةأ ث ئةوص ثضووك

 . ظة ناسنطص من ث مديري خةالتةك 
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 . ظةدا تليا من ث سصنطص

 ٧ئانكو لطةل. بأصنة كتكا  ،شك هةية )ث + أا(ل شنطارص وكوردستانا باكوور ئ

 . وةرة مدرسص أامن  ثسبةي سةعت هةشت 

 ـ:دوو ناظ دكةظنة بةر )وسیلة(ـ معنا كارةكي ثص بكةي  ث ـ 10

 هامت ترمبصلصث  ئةز

 ثات سصلكص ثنان  بووكص

 . خوار ضاص ث نانمن 

 . ثارزين كؤفكص ثشري بصريظانص 

وةكي حةموو ثصشناظصت  ،طةلةك ية كأة )ث(بةهدينانا عرياقص ئةظ ثيت  ل
شونناظص كورت  ث نة ية كأة، دلظينن ،كت، بةلص ل شنطارص وكوردستانا باكوور

[ث+كورت شونناظ +  ،باش ديار وئاشكةرا دبت )ث(دةنطص  )ثص(دص بتة  )ص(
بأي، يان دص  ث مةقةسص من ضيت :يان دص بصذن ،ئةظة ل عرياقص ناضصبت ]ناظ
 :لطةل مةقةسص نا ضصبت )ثص( )بأي ثص من ضيت :بصذن

 شنطار وباكوور            دينانا عرياقص

 من ضيت ثص مقةسص بأي  من ضيت ث مةقةسص بأي ـــ 

 ئةز ثص ترمبصلص هامت  ـــــــ  ئةز ث ترمبصلص هامت

 بووكص نان ثص سصلكص ثات  بووكص نان ث سصلكص ثات ــ 

 ـ:ا ديترة بةلص بريا وص بؤ ناظةكيةوةكي ي )ث(ـ ئةظ  ث ـ 11

 من ث تليا وص طرت ـــ من ثص طرت

 ثصظةداضصلص ظةدا ــ ماري  ثماري 
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 كةظت ث ضارادةرسا كةفت ــ قوتايب  ضار ثقوتايب 

 بوو صثمن بوو ــــ هةأي  كراسصث هةأي 

 ث + ناظ +كار :ئةظة وةكي جؤتة ئامرازة

بةيت لطةل ناظا بكار دئصت دا بة تاي ،ئانكو خوداين تشتةك هةبت :ـ ب 12
بةلص هندي ية كأة دامي دئصتة  )صفة(نيظ أستةك ذص ضصبت شوونا ثصنيشانةكص 

 )ث(وةكي ئصك دخوونن  )مثبت(ووسا هةرسص ل أستا داناي )ث(طؤتن ثدةنطص 
 ؟ثا ظص جارص دص ضاوا ذصك ناسني

هلدطرت  )ص(ثص بكةي، شونناظص كورت  يا كارةكي ١٠ل هذمارا  )ث( ـ أ
دشكينت وكاربسةرةك شك ساغ دمينت ئانكو بريا خؤ ل دوو  )جمرور(وبنربيةكي 

 ثات نان سصلكصث  . بابةتا دكةت

 )جمرور(بنربيةكي  ،ئةوشك شونناظص كورت دطرت ١١ل هذمارا  )ث (
 .ئانكو بريا وص بؤ ئصك بابةتية ،دشكينت وبةس

ظ أستة ل بؤ ئصكي تشتةك هةبت، ناظي هلدطرت دبتة ني ١٢ ل هذمارا )ب(
 .جيص ثصنيشانةكة دروست دمينت نا ئصتة شكاندن ضةنكو نيظ أستةية

 بةلص ،)ث(هةر دمينن  ١١ ،ث ،١٠ )ث( )نفي (ـ ت أستا ضةثكري دا ب 
 )ب / بص(يا ثصنيشانص دبتة  ١٢

باش ديار دبت كوو ئةو ذ بنيات دا هةر  ،ـ ل زمانص سؤراين ب نة ية كأة ج
 ـ:بأصنة منوونا ،ة)ب(

 ب دةستكةث مةقةسص بأي ــــ مةقةسا من يةمن ضيت 

 بص دةستكةمن ية  من ضيت نة ث مةقةسص بأي ـــ مةقةسا

 ،شونناظص كوأتة )ص(ـــــــ  بأي ثصمن ضيت 
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 ئامرازا ضةثكرنصية )بص(دةستكة ـــــــ  بص ئةو ية

 بةهديين :بةرخ ئي بص شاخة بةرخ ئي ث شاخة ـــ

 سؤراين :بةرخ بة شاخ نية بةرخ بة شاخة ـــــ

 سوراين :بةرخ بة شاخة ــــــ ضصل بة شرية

 بةهديين :ضصل ية بص شرية ـــ ضصل ية ثشرية

 :خؤ نيف أستص شك توو دقاري ووسا ضةثكةي

 )ية بص شرية(ضصل ية بص شرية ــــ ضصل نة 

 )ية بشرية (ضصل ية بشرية ــــ ضصل نة 

 ـ:)from  ن / عربيم(ـ ئانكو  ذـ  13

 )ظان بينة بؤ من دووا ذ (ــ ثدةظ . ن بئينةظاذ  بؤ من دووا

 ]تةت ظصت سبص زوو حازر يب مذتة دظصت سبص زوو حازر يب ــ ثدةظ [ذ  من

 بطرة ذصبطرة ــ بةرخةكي خبؤ  ذ ناف ثةزي بةرخةكي خبؤ

 بئينة دةر ذصدراظي  بئينة دةر ـــ جزدانص خؤذ دراظي

 ـ:تيبيين

يا وان دكةفتة سةر ناظةكي دبصذينص ـ ثصشناظ حةموو ئامرازصت شكةستنصنة بر 1
، يا دروست ئةوة ئةم بصذينص ئامرازصت شكاندنص )تحت تأثیر الجر، مجرور(بنربي 

 . )الجر حروف(وةكي عريب 

طةلةك جارا  )هةتا ،بؤ ،ت ،ب ،ث ،ذ ،ل ،ة(ـ حةموو ثصشناظ كتة ثينت  2
ان تةمام هندةك ذ وان، تكملةك يان كارةك ثص دظصت ل دما ناظي دئصت معنا و
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ناظص شكةسيت دكةفتة ت ناظ هةردووكادا، وةكي  ،دبصذنة وان جوتةئامراز،دكةت
 )ث +ناظ + تكملة(، )ذ + ناظ + كار(، )ل + ناظ + تكملة(، )ت+ناظ +كار(

ـ ثصشناظصت كت طةلةك ئيت كأن لثص ثةيظا بةري خؤ دئصنة خوندن، بةلص  3
 . بريا وان دكةفتة سةر ناظص شكةسيت ل ثص وان

 . ـ ضةنكو ئيت كأن ضي ثصتا لثصش وان بئصت دلظينن هةطر ية سةكين بت 4
 دةنطص ظان هوندا دبت )ئيت، يصت(ذدةر 

 . ثصظة دبصذن )ء(ـ هةطةر ئةو لثصش أستص بن يان لثص ثيتةكة دةنطدار بن  5

 . ـ بؤ نظيسيين دظصت شارةزا يصت زماين بريارةكة تايبةت بؤ إأصنووسص بدةن 6
 ؟ثصكظة يان جودا وثتنص ؟سنيكا ضاوا بنظي

بال هةر  ،هةردوو أصنووس ئيت دروسنت )باين بووم ل بنباين بووم / لنب  ئةز
 . ثدةظ لطةل ثصشيا خؤ بئصتة خوندن

لص بدة، (ئةظنة بةهرا بتر شونناظص كورت هلدطرن  )ل، ث، ب، ذ، ت (ـ  7
 :هوندادكةت )ة(ئو هندةك جارا شونناظص كورت  )ثص بطرة، ذص بستينة، تص أاكة

 . برصــ من  )صمدرةس برةـ من  )بة مدرةسصبرايص خؤ ب

                                                             

  . ئةظان كتكصت هؤسا خووندنةك سةر دظصت و بريارةكة ئصك دةسيت دظصت بئصتة دانان ذئاليص
كؤما زانايصت زماين ض جؤر أصنووس وضتؤف قواعد يصت نظيسينص ثص بطرن ولثص بضن كا دص 

( لطةل، يان ل طةل) (شون ناظ  ، لثص)ضاوا نظيسن، جودا يان لطةل يصت دي؟ مطريت(ل ثص، يان
يان شونناظ) (ناظ يصت يان ناظصت) وطةلةك وةكي ظان يصت هةين وهةردوو أصنووس راسنت، 
بةلص ضص نابت تصكل بكن جار هؤسا وجار ووسا، دظصت ئصكدةست بت نظيسينا كوردي هةر ذ 

ي قرارثصدان بؤ ئيمالئص ثؤال ئصكص سةرةتايي هةتا ذ زانكؤص دةركةظن طال طالةكص ضاث نةكةن بص
  وبؤ أصزمانص.
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بةلص هةر ووسا ئيت قامين شك، هةر بصذي  ،ـ ئةظ ثيت طةلةك ئيت كأن 8
نا  )التقاء ساكنني(نينني بةلص ئةبةد نا هندابن، هةطةر كةفتنة بةر هندةك ئيت كأ 

 ـ:هندابن بةلص ئةظنة وان هوندا دكةن وةكي

 هندابوو ت :ي هاتنة فرؤتن ــ بزنصل سووكص هاتنة فرؤتنل سووك تبزن يص

 هندابوو ت :ظان ضصتر نينن ذ ظان ضصتر نينن ـ قةلةمصذ تقةلةمص

 هندابوو ن ثص طرت ـــ مثص طرت / نم

 هوندابو تشري مة دظصن/  صثثشري مة دظصن ـــ ضصل تيصضصل 

 بص شري مة نةظصن صتبص شري مة نة ظصن ــ ضصل يصت ضصل

 ناهوندابت ضوو جارا ئةو ثيتا ثصشيا خؤ دلظينت ثصشناظ تبةلص 

 دةحلص دا طورط ثةيدابوو ئتدةحلص دا ثةيدا بوو ـــ  تططور

 ثصظةكةين )ء(ئةز دبصذم ضصترة ئةم  ،لثصش أستص باش ديار دبن

 سةرباين ئةز أوونشتم ئلسةرباين أوونشتم ــــ  لزئة

 دكانص مة نان كأي ئذدكانص نان كأي ـــ  ذمة 

 ـ:ةظان طالطاال هلذةنةئ

 سص سصظ يصت ث دارصظة

 ساغة ،هذمارة لثص ثصشطؤتن :سص

 ثصشطؤتنة ئي ساغة :سصظ

 بص دةنط لثص هات ثنائصتة طؤتن ضةنكو  تئامرازا ثصكظةنانصة بؤ ناسينص  :يصت

 يصث دخوونن ،يصتثصشناظة لطةل  :ث
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 قةدص دووصة يص ثصشناظص :ظة بنربية ئي شكةستية/ :دارص :دارصظة

 نيظ أستةية ثصطؤتنة/ ساغ )يصت ث دارصظة (
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  ][ )ل ثصئصك(ئامرازصت 
 

كي بةري كص  ،ئصك ل ثص ئصكي هةرل وي دةمي و ئةو بابةت ئانكو :و ـ 1
 ـ:بت وةكي ئصكن

 من طندؤر و تروزي ضاندن ـ من ترؤزي و طندؤر ضاندن

 ئةز و هةظالص خؤ ناجح بووين

 فرؤتنضصل و طؤلك ئو هندةك بزن مة 

ثشيت دةمةكي هندةك كارا لثص ئصك بكةن يان هندةك  ئانكو :ثاشيـ  2
 لثص ئصك بئصن تشت

 . دص طةمنص خؤ درووين ثاشي دص ضينة خةثارا برجني

مة نان و ماست خوار ثاشي ضاي ظةخوار، ناضصبت بةري ضاص ظةخؤن ثاشي نان 
 . وماسيت

 ـ:ةكا دص بذصريئانكو كارةكي يان تشتةكي ذ دووا يان ذطةل :يان ـ 3

 ؟توو مريشكص يان برجنص دص خؤي

 ؟توو علي يان ئةمحةدي

 ؟تة ذن هةية يان نةء

كارةك يان تشتةك ضص بت هةر ووسا ضاوا تشتةك ئي دي بةري  :ديساـ  4
 ـ:هنطي ضص بووي

 ديسا هات ئريؤ ميه شك خوار ،طورطي دوهي بةرخك بر
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ئصك ل ثص ئصك ئانكو دوو سص تشت وةكي  )ش(و سوراين :شك ،ذي ـ 5
 :ضصنب

 ئةوي دةفترا من دأاند من شك كتابا وي دأاند / من ذي كتابا وي دأاند

 :ظان طال طاال هلذةنن

 مة نان و ماست خوار ثاشي مة ضاي ظةخوار

 كارص بؤري تصثةأ ،بكةرص شكةستيية :مة

 ئي ساغة ،كاربسةرص كارص بؤري تصثةأ :نان

 ئامرازا لثص ئصكة :و

 ئي ساغة )نان(وةكي كاربسةرص دي  )فمعطو(ثصأةوة  :ماست

 كارص بؤري تصثةأة :خوار

 ئامرازا لثص ئصكة :ثاشي

 وةكي أستا بةرص بكةر شكةسيت وكاربسةر ساغ وكارص تصثةأ دةمص بؤري :مة

 . كارص بؤري تصثةأة :ثصأةوص كاربسةرص ساغة/ ظةخوار :ضاي
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  )(وكؤم  كت
 

ت زمانص ديناين دا، بةلكي هندةك دص ئةظة بابةتةكي طةلةك ئي طرنطة 
هةطةر مة طؤت كؤم ت زمانص كوردي ديين دا ئصك  ،شاقس مينن يان باور ناكةن

نةدبنة كؤم نةدبنة جؤت، بةس كت ثتنص،  ،سةر نينة، نة ناظ نة ثصنيشان نة كار
 ،دظصت بصذين ئو دياربكةين ،بةلص ئةظة أاستة زمانص مة ئي ووساية ،كةس باور ناكةت

ناظ ل زمانص ديين ئي  ،نة بةس ئةظة ،بؤ خوندةظانصت خؤ شرؤكةين وتص بطةهينني
نة نصرة نة مصة نة كتة نة  ،ل دةرظةي أستص نا ئصتة وةرطصأان ثضوو تةرزا ،بةستية

 ـ:كؤمة نةناسة، هنطي دص زاين ئي ضاواية هةما كةفتة ت أستص دا

ي ظةكةي ل دةرظةي أستص ـ نينة ئامرازةكة تايبةت بؤ كؤم كرنص، توو ث ناظ1
و  )ات(و  )ون(عريب  )س(ئنكليزي :وةكي زمانصت بياين يصت مة يستني ،دا بتة كؤم

سؤراين  )طةل(شةبةكي  )طان(و  )ها(فارسي  )الر(تركي  )تكسیر(تصكشكاندن 
معنا وان بةس كؤم كرنة ونةتشتةكي  ئةظان ئامرازا خأةكا ... ..  )واثة(سرياين  )ان(

ئةظ تشتة ل زمانص  ،ة ئامراز ذصظةكر دص بتة كت وتشتةك لص نائصتدي، هةطةر ت
 . كوردي ديين نينة

ـ ئامرازصت كوردي يصت معنا كؤم بدةن طةلةكن، ئو هةر ئصكص معنةكة ديتر  2
توو نقاري ثصظةكةي يان ذص ظةكةي هةطةر نة ل  ،ياهةي يا تايبةت نةيا كؤم كرنص

ظصت ناظي بكةية كت، ظصت هةر وص ئو هةطةر تة ب ،وي جي بت ئت أستص دا
ئانكو توو نقاري ئامرازي  ،ئامرازص بكةي كت دا معنا ناظي ل وي جي شاش نة بت

 . ئةظ تشتة نينة ،ذصظةكةي بصذي بووة كت

ـ ثيتصت ناظي نا ئصنة طوهارتن يان لظاندن هةما تة ناظ كؤم كر، هةر وةكي  3
ةي، يان دص ث ثةيظةكةدي خؤ دمينن ثشيت بكةية كؤم، بةس دص ئامرازص ثصظةك
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ظةكةي هةر ت وص أستص دا، بةلص حةموو زمانصت خةلكص وةكي ناظي كؤم دكةن 
 ـ:وةكي ،ئامرازةكص ثسةرظةدكةن وهندةك جارا ثيتصت ناظي جيصت خؤ بةرددةن

 knife: knives, man men child: children ـ:ئنكليزي

 قلم اقالم ،ساتدرم :سةدرم ،معلمون :ـ معلم:عربي

 برا برايان ،ثياوان :ثياو :كوردي سوراين

 goz: gozlar, kiz: kizlar, ervad, ervadlar ـ:تركي

 apfel ; äpfel kind: kinder,  frau: frauen, tisch tische ـ:املاين

 ،نشواثة :ناشة ،كثواثة :كثیثة ،مثواثة :ماثةـ :سرياين

أستص، بةلص ل ل ظان حةموو زمانا توو دقاري ناظي ثتنص كؤم بكةي دةرظةي 
 . بةهديناين ئصكسةر ضصنابت

حشكترة ذ يص شكةسيت وبتر ئامرازصت كؤم كرنص يصت  )مرفوع(ـ ناظص ساغ  4
هندةك جارا ثصظة دنووسني وهندةك جارا ث ثةيظةكةدي ظة دنووسني ت  ،هةين

أستص دا، شكةسيت ئصك نيشان يا هةي ثصظة دكةن، ذ وص ئصكص ئةم دقارين بصذينص 
 عالمة إعراب جر الجمع( )نيشانا كؤما شكةسيت(نة يا كؤم كرنص  ،تنصنيشانا شكةس

 )ا ـ

 سصظص بكة/ سصظا بكة/ طندؤري بكة/ طندؤرا بكة

ـ بؤ كؤم كرنا ئصك ناظي هندةك جارا دوو سص ئامرازا دص ئيين ضةنكو هةر  5
 ئةو نة هاتينة دا ئصك ناظي كؤم بكةن ،ئامرازةكي معنا خؤ يا تايبةت ياهةي

ضار  )ن ،ئيت،ن ،يصت (ت حسيين داينة من ئيت أزي بوون ــــ قةلةمص
 !!ئامراز دا قةلةمةكي ثتنص بكةنة كؤم
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 ،قةلةم بوو كت )ئي، بوو ،×يص، (ــ  بوورزي  ئي حسصين داية من يصقةلةم 
بةلص هةرضار ئامراز نة ضؤن ئةو شك بوونة كت ضةنكوو ئةظ ئامراز نة يصت كؤم 

يا هةي نا ضص بت فرامؤش بكةين دا معنا أستص تصك  هةر ئصكص معنا خؤ ،كرنص نة
 . نة ضت

 ،طةلةك ناظا كؤم بكةي توو دقاري ث ئصك ئامرازص ،ـ ذ ئاليةكي دي ظة 6
تصدا  )سةفيك ـ سةلك(ئةظة دمينت سةر ئاخفتنص، هةطةر تة سةبةدةك هةبت 

 :دص بصذي ؟ئةظنة ضينة ت سةلكص دا :من ثسياركر ،هةبن هندةك ئصميش بص هذمار

 ]يان [ هنار وسصظ وبرتقالن ]يان[ برتقال وهنار وسصظن ]سصظ وبرتقال وهنارن[
ئامرازةكة ثتنص بؤ هةرسص ناظا دص ل دما أستص بت ضةنكوو هةرسص ناظ ئيت  )ن(

وهةطةر جيص وان شكسيت بت شكلةكي  )ثص طؤتنة/ خرب مرفوع(ساغن جيص وان 
 . دية

كؤم كرنص، ضوو طوهارتن نا  ـ وةكي ئامرازص توو ل ناظي زصدةكةي بؤ 7
هةر ووسا وةكي خؤ دمينن تشتةك لص  ،كةفتة ثيتصت ناظي، هةطةر ذص ظةكةي

 ،نا ضصبت ئامرازص ذصظةكةي بصذي بووة كت ،ئو هةطةر كؤم بكةية كت ،نائصت
 ـ:وةكي ،ناظ هةر وةكي خؤ دمينت ،دظصت توو ئامرازص بكةية كت نة ناظي

 من ةمصقةلصت من ــ ئةظة قةلةم ئةظنة :قةلةم

 ظةئةظة سص ــ . نسصظئةظنة  :سصظ

 ضصلص بدؤشة بدؤشن ــــ ضصال :ضصل

 أةشة ةبزن أةشن ـــ تبزن :بزن

ل كصم جيا بكار دئصت، ئةو شك يصت نصزيكي ئاليص سورا وةكي  )ان(ـ  8
ناحيا سورجيا يان ديانا ئةوشك ناظص شكةسيت ثتنص، لناف بةهدينصت عرياقي بةس ل 

 ـ:صت ئةو شك نة ناظندوو ثةيظا بكاردئ
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 ئةو ــ ئةوان ،ئةظ ــ ئةظان

 ،ـ ل كتكا ثصنجص مة طؤت بؤ ئصك ناظي طةلةك ئامرازصت كؤم كرنص هاتن 9
مة طؤت ضص دبت ثئصك ئامرازص ئةم طةلةك ناظا كؤم بكةين  ،ئو ل كتكا شةشص

ئو هةطةر ناظ ل جيص شكةسيت بت هةر  ،،)ئةظنة سصظ وبرتقال و هنارن(وةكي 
 ـ:يص خؤ نيشانا شكةستنا كؤم دستينتئصك ل ج

 شكةستنص بؤ كؤم نيشانا )ا( ئةز دص سصظا وثرتقاال وهنارا بؤ وة كأم ــ

 ـ:دص بتة نيشانا شكةستنا كت ،هةطةر بكةينة كت ئةظ نيشان ناضت

نيشانا شكةستنص بؤ كت  )ص(ئةز دص سصظص وثرتقالص وهنارص بؤ وة كأم ـــ 
 نة يا كؤم كرنصية ،انا شكةستنصيةنيش )ا(ئانكو  ،مص هةر ثص دظصت

 دظصت ئامرازا )نكرة(نةناسن  )هنار ،برتقال ،سصظ(بةلص ئةظ أستة نة ية دروستة 
 ـ:ثصظةكةين )ئةك(نةناسينص 

 وةكي خؤية )ص(ئةز دص سصظةكص وثأتةقالةكص وهنارةكص بؤ وة كأم ــ 

 ـ هةر ديسا ضص دبت ئامرازا كؤم كرنص لطةل كت بئصت هةطةر طةلةك 10
 ـ:كت بن

 ؟ئةو يصت هة كي نة

ستاند ضةنكو يص ل  )ن(ئةو حسني وحةميد ورةشيدن ـــــ ئصك رةشيدة 
 طةل طةلةكا

 :تصبيين

ئةم نقارين ئامرازةكص شوونا ئصكةدي دانصني بؤ كؤم كرنص، ضةنكو ئةو نة يصت  ـأ 
 يصت، و يصت، نابتة شوونا نمطريت [ ،هةر ئصكص معنةكة جودا يا هةي ،كؤم كرنصنة
 ـ:]انابتة شوونا  ئيتو ئيتنابتة شوونا 
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 )ن(ـــ بأصنص  )مرؤظ نئةو (بؤ قامي كرنص توو دقاري بصذي  ،نئةو مرؤظ
ن  ،هةر بؤ ويية ثتنص ما بةلص كؤم )مرؤظ( ،)ئةون(ئامرازا كؤم ضؤ ث شونناظي ظة
 ضؤ ث شونناظي ئةو ثخؤ كؤمة

 . ثصشمةرطةه ئةمنيئةم بيشمةرطةهني ـــ 

كت ما وةكي  )ثصشمةرطةه( ،ثصظة نووسيا )ين(ناظص كؤمة بةلص ثخؤ شون )ئةم(
 خؤ بص ئامراز بةلص كؤم بؤ وانة

نة ت جيص ساغ  )ناظ(ئةظ هةردوو شونناظصت لكاو، نائصن هةطةر  )ين ،ن( ـ ب
 ـ:يان ثصش طؤتن و ثص طؤتن ،دص ثكارظةنووسصن ،دا بن

نكو ئا بؤ قامي كرنصية )ن(ـــ ن ــ بةرخك دص ض تبةرخك دص ض
 بةرخك طةلةكن

 )ن(شونناظة كؤمة بص ئامراز  )هوون(ــ  نتوو دص ضي ــ هوون دص ض
 بةلص بؤ قامي كرنص دظصت

 ـــ ــــ هةر ووساني ئةز دص ضم ــــ ئةم دص ض

 ـــــ هةر وساني ــ ئةوان ئةم كوشت ئةز كوشتم وص

 من سصظ خوار ـــ مة سصظ خوارن

 )مبتدأ وخبر( ثص طؤتن ،طؤتنثصش  ــــ ئةظنة بةرن ئةظة بةرة ــــ

ئةظنة شك دئصن بؤ ناظي ل جيص ساغ  )ئيت ،يصت (ناظصت ثصكظةنانص  ـ ج
 ـ:)رفع(

كةسص  (كةس صي دييت بال بصذت ــ كةس يصت ديتني بال بصذن ــ ثدةظ 
 )كةسصت ديتني ،دييت
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 :ثدةظ ،ث دارصظة بوون )ئيت(سصظةك يةث دارصظةبوو ــــ طةلةك سصظ 
 رصظة بووندا ]طةلك [سصظث

دوو ئامراز بؤ ئصك كتص يصت هاتني، ئةو هةردوو ئامراز معنا  !بةرص خؤ بدةنص
ناظ هةر وةكي خؤية، ئانكو هيض كؤم ت زمانص ديناين  ،كؤم ددةن ل أستا كؤم

 :دا نينة، يان ناظ ت زمانص ديناين دا كؤم نابت

 نظةبوو اخاني يصتــ دةرطةه × ظةبوو خاينيص دةرطةه 

 نمن يصتسؤر  يصتــــ طول  ةمن ياؤر س ياطول 

 نسؤر ئيتسؤرة ــــــ طول ية طول 

 نطرانئيت  ـــ بةر ةطرانئي بةر 

 ـ:لطةل ناظةكي شكةسيت نيشانا شكةستنص نائصت ما )ا( د ـ

 بئينة اـــ بةر بئينة يبةر

 نوةريا ادار صتوةريا ـــ ثةلط صدار صثةلط

 . ؤ ثالدانصية بؤ كت/ مصب )ا(/ ئةظ ا مةأك شكةست ـــ يمةأكا ثالة

 بؤ شكاندنا كؤمة )ا( بؤ ثالدانصة و )يصت(لظص دةرص  . شكةسنت ثاال تصمةأك

 ـ:ظان طالطاال هلذةنة

 طول ية سؤرة

 )موصوف مرفوع(نيشانكرية / ساغ  :طول

 مص ،ئامرازا نيشانكرنصية بؤ كت :ية

 هةبوونة بؤ كت :ة ،ثصنيشانة / ساغة :سؤرة

 طول ئيت سؤرن
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 )مرفوع موصوف(انكرية / ساغ نيش :طول

 ئامرازا نيشانكرنصية بؤ كؤم :ئيت

 ثصنيشانة / ساغ، ن هةبوونة بؤ كؤم :سؤر :سؤرن
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  مص نصر و
 

ترين ئاخفنت نصر ومص ديار دبن ت زمانص كوردي دا، ئاخفتنا بةهدينصت عرياقصة، 
ين ئةوة يص ل بة تايبةت ئاخفتنا ئصزديصت ناحيا القوش، ثاقذ ترين زماين كوردي بةهدي

بن كةندي، ضةند ذص دوور كةظني ئالؤزي ثضةك ثضةك ثةيدا دبت هةتا ذ عرياقص 
هةما طةهشتينة  ،ئالؤزي ل ظي بابةيت زصدة دبت ،دةردكةظني نصرو مص تصكل دبت

ئيك سةر نصر ومص نامينت، هةتا دينانصت عرياقص يصت  ،سنوورص سوريا لطةل تركيا
يصت  )وو ،ا(ذبةر دةنطص هندةك ثيتا  ،ديار دبت ناظ ضيا جارنا شاشي ل نك وان

كوردستانا (بةطشيت نصر ومص ل نك حةموو بةهدينانا  ،بةلص ثا ،درصذ خوار دكةن
 :ية ديارة وئاشكةراية، كةسانةك نا بصذت )ذؤري وخواري

 ،،كوأا من ــ يان ـــ كيذص من

 :بصذت دص )ئةز(هةر ض كةسص بصذت 

 كيذا من ـــ كوأص من

و ثارضصت كوردستانا بةهديين لطةل سورياص وتركياص. ضةند ذبةهدينا هؤسا حةم
شاشي  ،وضةند طالطالصت أستص شك بتر بن ،عرياقص دووركةظني شاشي زصدة دبت

 :وةكيبتر دكةفتص، بة تايبةت ناظصت ئاخفتنص يصت بص لةش 

م دة ،فرمان ،شةأ ،خصر ،بص بةخيت ،نةهةقي ،برس ،ترس ،دةرةو ،أاسيت ،دةنط
 ــ بةهرا بتر ذظان ناظا ئيت مص نة،

 :، ئةوشك تصكلن نصر و مصنةنباتيان  ،)مادة (ناظصت زاخ 

بةفر، باران،  ،ئاخ، خاين، دةرطةه، جةه، طةمن، تري، سصظ بةر، دار، كةظر،
 مال ،مال
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ناظصت مرؤظا وطيان ل بةرا نصرو مص ئيت ئاشكةرانة ونيشانصت نصرو مص ئيت 
 :كفشن

 كانؤ ،،قاسؤ ،عةلؤ ،دينؤ ،أةشؤ ،حةمؤ :صربؤ يص ن )ؤ(ـ  1

هندةك جارا ذصظة  ،بؤ يا مص ئةظة ثخؤ نيشانا شكةستنصية بؤ كت مص )ص(ـ  2
 ـ:هندةك جارا بةلكي مبينت هةطةر ناظص مرؤظا بت ،دبت ل جيص ساغ

 ... .   كتص ،بةظرص ،سصظص ،خةمص ،شةمص

 خةمص نان ثات ــــ خةم دص ناين ثصذت

ـ :)ص(بؤ يص نصر دص بصذن  ،ظاذي دكةن بؤ دالل كرنصـ هندةك جارا  3
 حمص ،تةمص ،حةمص

 لةيلؤ ،خةمؤ ،ـ نةدؤ:بؤ يا مص دص بصذن

 ـ:بةلص زوو ظةدطةأصنة عةسلص خؤ ت جيص وةرطصأانص دا

خةمؤي  (بكةفتة جيص شكةسيت دص بصذين  بت )خةمؤ(هةطةر ناظص زالمةكي 
خةمص  (يص شكةسيت دص بصذين هةطةر كيذةكص ناظص وص خةمؤ بت بكةفتة ج )طؤت
 )طؤت

 شكةسيت // خةمؤ دص ناين خؤت ـ ساغ خةمؤي نان خوار ــ نصر

 دص ناين خؤت ـ ساغ /// خةم خةمص نان خوار ــ مص شكةسيت

ـ بةهرابتر ذ ناظا نيشانا نصر ومص ثصظة نينن، بةلص ديار دبن هةما كةفتنة ت  4
ت ساغ و شكةستين ل ثص دئصن ديار ئاخفتنص دا، ئانكو أستةكة تص طةهشيت، ئامرازص

 ـ:دكةن مص و نصر

 ثصنيشانص ئامرازا ية ئامرازة بؤ ثالدانص، امص  ـ دارا مة ية كةسكة :دار
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 . بؤ ثصنيشانص )ئي( / ئامراز ـ بةر ئي طرانة ـــ نصر:بةر

 ئامرازا )ي( :نصر / دص تة كوذم ــ توو ذصظةكةيي ئيك ثةلط :ثةلط
 شكةستنص/ نصر

ئامرازا ثصنيشانصة بؤ مص  )ةي(/  ـــ مص اريبانةكة بؤش شةظص دي ـ بار:باران
 )باران( نةما ذبةر ناظ ثصظة هات )ـي (

 بؤ ثالدانا /مص )ا( خؤ ذ لنطص خؤ ئينا دةر ــ ستريامن  :ستري

 شكاندنا مصة ضةنكو كاربسةرص حازرة)ص(باور ناكةت ـ  أاستيصكةس  :أاسيت

 )جرورم(ا مصة ضةنكو بنربية نا ضتة ثصش ــ شكاندن دةرةوصكةس ث 

زانينا وان ذئاخفتنصية ضوو دةستوور ئصكدةست يان  ،ـ بةهرابترذ ناظا ئيت مصنة 5
ئيت مصنة، ناظصت سادة ثصنيشان و ناظو ضاوكنيشانصت ديار ثصظة نينن، حةموو 

ين ويصت تشتا ودةرا وطوندا ئةوشك نيظة نيظ نصرو مصنة، نينة ل زمانص بةهدي )دمجر(
بةهرابتر نصر، يان نيشانةكة ئاشكةرا بؤ نصر يان مص، ذبةر ظص ئصكص  بابةتةكي ناظا

طةلك ناظ ضص دبت نصر وضص دبن مص و لثص نصر ومص معنا وان شك دئصتة 
 ـ:طوهاأتن

 طعام ،هةر ضةند بت خبزئانكو  :نان / نصر

 رصة خبزق ،رغیف خبزئانكو  :نان / مص

 نيايصئانكو دراظ، مالص د :مال/ نصر

 .)عربي/ بیت(ئانكو خاين  :مال / مص

 برنج / نصر ئانكو برجنص خاظ /ساغ بؤ ضاندنص

 ئانكو برجنا لصناي، خوارن ،برنج /مص



183  

 

 )خشب/  عصا(دار /نصر ئانكو 

 )شجرة (دار مص /

 :شةظ/ ئةو ثتنص مصة

 ئانكو شةظا بؤري )شةظص دي( :هةطةر تة نصر كر

 مص يعين شةظا دوهي بؤري هةطةر تة طؤت شةظا دي ئانكو ،شةظ مص

 قلم/ نصر ئانكو قةلةمص نظيسينص

 )كتابةــ  الخط(ئانكو دةستنظيس  ،قلم /مص

 هندةك منوونة سةر ناظا ل جيصت وةرطصأانا ساغ و شكةسيت

 ناظص نري ـ ا

 ــ نيشانا شكةستنصجيص شكةسيت  ــ جيص ساغ ـ  ناظ

 طورطي بزن خوار ـــ ي // نصر طورط ـ طورط مر ـــ

 ئةو ث عاقل كر ـ ي/ نصر يــ دار شكةست ـ دار دار

 كوليلك طرتن ـ ص / مصص ـ دار كةسك بوو ـ دار دار

 ضصراند ـ ي/ نصر شظاين بةز شظان هاتة مالص ـ شظان ـ

 ناظص مص ب ـ

 غةزال ـ غزال ضصريا ــــ غزالص طيا خوار ــــ ص / مص

 سصظ ـ سصظ هاتةماال مة ـ سصظص نان ثات ـــــ ص/ مص

ئي، ية، (ناظصت ثصكظةنانصنة  ئامرازصت وةرطصأانا ساغ يصت نصر ومص ثص ديار بن ج ـ
ثسةر ظةكةن يان ثسةر ظةنةكةن ناظ هةر وةكي خؤ دمينت، ذبةر  و هةطةر )يا ،يص



184  

 

نا مينن هةطةر مة ناظ ثصظة طؤت،  )ي ،ئ(وص ئصكص ئةم دبصذينص وةرطصأانا ساغ 
 وهةطةر ناظ نةطؤت دروست دص نظيسني

 ــــ بةرخ ئي قةلةوة قةلةوةخي بةر

 يص منة بةرخ ـــ ئةو ؟ئةظة بةرخص كصية

 ة أةشةيمريشكة أةشة ـــ مريشك 

 منة اي مريشك ـــ ئةو؟ئةظة مريشكا كصية

 شظاين نان خوارا ا شظانيية ـــ بزني بزن

 بص شرية ةبزن ة بص شرية ـــيبزن 

 مة نينة يا مةية / ياأةش نة امة ية ــ بزنيا  ا أةش نةيبزن 

 شظانيية ـــ كاركص شظاين نان خوار كارك يص

 كاركي بص شاخة كارك ئي بص شاخة ــ

 مةية/ يص مة نينة يص بص شاخ نة صمةية ـ كارك يصص بص شاخ نة يكارك 

 :دظصت ئةم ظان دةنطا باش ذصك بناسني ،تصبيين

 هةية شونناظص كورت بؤ حةموو كةسصت سيص كت وكؤم )ص(ـــ 

 هةية بؤ شكاندنا كت مص )ص(ـــ 

 هةية بؤ ثالدانا كت نصر )ص(ـــ 

 .هةية بؤ ثصبصذ كت لطةل كار و لطةل ناظا )ي(ــ 

 هةية بؤ شكاندنا ناظص نصر كت )ي(ــ 
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 ،بةلص معنا نة ئصكن )ة(هةية بؤ نيشانكرنص طةلةك جارا ديار دبت وةكي  )ية(ـ
 ـ:)ية(ة/ هةبوونة بةلكي لطةل ثاراستنص ديار دبت وةكي(

 سؤرة ةسؤرة ـ طولية طول 

 يةــ خدر هةظالص مة ةئةظة خدر

 يةمن نان نة خوار

 بؤ ثالدانا مص )ا(دبت  ديار يا ديسا

 بؤ شكاندنا كؤم نصر ومص )ا(

خمابن ئةم طةلةك ظان شاشيا ت نظيسينا كورديدا دبينني ئةم نقارين ث 
هةر ئصكص ل دةرةكص سةر بئاخظني وأؤن بكةين، دص بابةتا جودا بؤأا  طالطالةكص

 . دانصن
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  )(ناس و نةناس 
 

ئةم دقارين بصذين زمازص ديين، زمانةكي نةناسة، ضةنكو ئامرازصت ناسينص نينن، 
دةرظةي أستص وةكي عريب وئنكليزي، هةر  )ناس(بكةية  ناظيثضوو تةرزا توو نقاري 

 هةر وهةر ئي ناسة، ضةنكو ،ووسا ئةم دقارين بصذين زمانص ديين زمانةكي ناسة
 . كةفتة ت أستص دا ناس دبت، بص ئامراز وهصرظة و ويظة ناظهةما 

و زمانص سؤراين  (the) وئنكليزي )ال(ـ ئامرازصت ناسينص بةرانبةر عريب  1
ئةو نائصن ثتنص ل طةل ناظي دةرظةي  )يصت ،يا ،يص(ئةظنةنة  ت زمانص ديين دا )كة(

 ـ:أستص

 اسينصئامرازا ن         ناس/معرفة       نةناس/نكرة ـــ زمان
 أل شجرة ـــــــــــ الشجرة ــــــــــ عربي ـــــ

 the ــ the tree ــــ tree’ ئنطليزي ــ

 كة دارةكة ــــ ــــ سؤراين ـــ دار

 ××× ـــــ دار ــــــ دار بةهديين ــ

بتة ناس بص  أستةكة ئاظا دا بت، دص ت ناظئةظ تشتة ل بةديناين نينة، بةس 
 ناسص لطةل نةبتهةطةر ئامرازا نة ،تشتةك

 بعنا البقرة مة ضصل فرؤت ـــــ

يان شوونا ناظص ناس ئامرازص  ،ئةم دقارين ئامرازا شك ثسةر ظةكةين ت أستص دا
ية ناسة  ،ئانكو ئامراز خبؤ ثةيظةكة ثسةرص خؤية ،ثتنص بئينني وناظ دص ئصتة ناسني

 ـ:)الذي(
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 ئي ناسة بص ناظ شةهدةدييت ئةوي هات طؤت ــ  يص

 زةر يصت مةنة يصتر يصت مةنة ـــ زة ضصلصت

 . ئامرازا ناسينص ثناظي ظة دةرظةي أستص نينة ت زمانص بةهديين دا :ثكوريت

ـ مة طؤت بةس ناظ بكةفتة أستةكص ئي ناسة، هةطةر ئي نةناس بت دظصت  2
 ،بؤ أستا ضةث )ضوو(ئامرازةكة نة ناسينص لطةل بينني، ئامرازصت نةناسينص دوونة 

 ـ:وةكي ،يان هذمار أاست/دانان بؤ أستا )ئةك(و

 ،بأةك ،ضةندةك ،بيست سيهةك ،سص ضارةك ،طةلةك ،ثضةك ،هندةك
 ـ:منوونة ،هتد ...   تغارةك ،جوالكةك

ٌ من السماءبةرةك ذ عةزماين كةفت ــ   وقع حجر

ٌ كثیرون طةلةك تالب ناجح بوون ــ  نجحَ طالب

 سص ضارةك ذ كثذكا يصت ناجح بووين

 طا ت سةر مةرِا فرِيبرِةكي قاز و قولن

 لم یبق أحدٌ في المدرسة ضوو كةس نة ماية ل مدرسص ــ

 ثضةك شةكر يا مايي ـ ثضةكة شةكرص يا مايي

 إشترینا ثالث دجاحاتسص مريشك مة كأين ــ 

ٍ شةش زةالم هاتن ــ   جاء ستة رجال

ئي نةناسة، وهةر  ئةو ناظ ،هةر ضي ناظص دةرظةي أستص ،سةر ظص دةستوورص
 كةفتة أستةكص بص ئامرازا نةناسينص دبت ناسضي ناظص 

 ــ ضصل ية ناسة بص ئامراز البقرة ولدت ضصل زا ــ

 لطةل هات )ئةك(ـ ضصلةك زا ـ ضصل نةناسة  بقرة لدتو
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نة نيشانا  ،نيشانا شكةستنصية )ص( البقرة شربت الماءئاظ ظةخوار ــ ضصلص 
 ناسينصية

 ية ناسة بص ئامراز اءالم البقرة ستشرب  ئاظص ظةخؤت ــ ضصلدص 

 نة ناسينة ،نةناسة/ص شكةستنة اكلت الخبز بقرة  نان خوار ـــ ضصلةكص

بتنص وةكي  )ن ،نا(كورت دكةن ديار دبت  )هندةك(ـ ل شنطارص ئامرازا  3
 ـ :وةكي ،نة كؤمكرنة ،بةلص ئةو نةناسينة ،ئامرازةك بؤ كؤمكرنص

 دينا شنطارص    ـــ دينا وةاليت

 ا ذمةأا بينة/ وصيننهذير  را بؤمة بينة ـهذي هندةك

 ذ ديوصر كةفنتن ـ بةر بةر ذ ديواري كةفنتهندةك 

 ت ديالنص دة بوون نكيشك ت ديالنص دا بوون ــ قيز هندةك

 ئي جوان مة دينت نكيشكصت جوان مة دينت ـــ قيز هندةك

 )هن(جار شك بتر ديار دبت 

 :دةرص بوون ل ظص هندك ل وص دةرص بوون و هندةك ثةزصت مة

 ل ظر بوون هن ل وور بوون و هنمصشين مة 

 )جار (ئصك طال طال يا هةي ل وةاليت وةكي شنطارص 

 هندةك جارا وةرة هصرة ـ جارنا وةرة هصرة مة ذ بري نةكة

ـ ناظصت نيشاندانص وثصكظةنانص وشونناظ ئةو ثخؤ ئيت ناسن ضي ثتنص بن  4
 ضي لطةل ناظا بن

 وتشتصت ديار ئةو شك ئيت ناسن بص أستة ـ ناظصت مرؤظا وباجصأا 5
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ـ ناظصت ناس دبنة نةناس هةطةر ئامرازا نةناسينص ل طةل هات ضةنكو دبتة  6
 ـ:ظاظارتنا هندةك ئيت نةناس ذناظ يصت ناس

هندةك  )يصت مةنة(هندةك ثةزصت مة ئيت ثرين ـــ ثةز حةموو ئيت ناسن 
 ؟كوذانن ،ذص ئيت ثرين

بةلص  ،نة ـــ هةظال حةموو يصت وانن/ناسنطةلةك هةظالصت وان نة هاتي
 ؟طةلةك ذوان نةهاتينة، كوذانن

 :ظان طالطاال ذصك ظةكة

 ئيت باشن يصت دي نةء كتةك ذص

 :ضةندةكة كصمة بص هذمار ثصشطؤتنة ية ساغة/ ةك :كت )كت +ةك(كتةك 
 ئامرازا نةناسينصية

 ي شكةستيةئ ،شونناظص كورتة بؤ حةمووكا :ثصشناظة بؤشكاندنص / ص :ذ :ذص

 ئامرازا نيشانكرنصة بؤ دانانص :ئيت

يص ل جهص ساغ، ثصطؤتنة  )ئيت+باشن(شونناظص ثصظةية  )ن(ثصنيشانة  :باشن
 )خربمرفوع(

 ئامرازا ثصكظةنانصة بؤ ظةقةتاندين :يصت

 ناظص ظةقةتاندية بؤ هندةكا ئيت نةناسن :دي

ئيت ضةثكرينة نة  يصت دي ،ئانكو ذدةر كتةكة ظاظاريت ،ئامرازا ضةثكرنصة :نةء
 ئيت باشن
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  )(ثص بصذ وبانط كرن 
 

ئةظ وةرطصأانا نة ساغة ونة شكةستيية، بةلص ية كصمة بةرناكةظت بابةتةكي جودا 
 :بؤأا دانصني

 ،ديار دبت هةما تة بانطي ئصكي نصر كر )ؤ(لظي جهي نيشانا نصر  ،ـ بؤ كت1
ص يا مص نيشانا شكةستنص وبانط كرنص ئصكة بةل ،هةلبةت ئةظة نةساغة ونة شكةستيية

 ـ:ل ثصشيا أستص دئصت )هؤ(ئامرازا بانط كرنص ذ دوور  . بؤ هةردووكا )ص(

 )وا(ثةزص تة دةخل ضصراند ــ ل شنطارص وأؤذ ئاظاص دبصذن ؤ هؤ شظان

 ثةزص تة دةخل ضصراند !ؤوا شظان

 ثاال بةأدا !صهؤ مةلووك كصش

 ـ:دص بصذي ،هةطةر ذنصزيك

 ؟وو ضي دكةيةت كأؤ

 !دةزيص تة ئالؤز بوو صتةشي أصس

ـ بؤ كؤم دوو تةرزي وةرطصأانص يصت هةين ث دةستووري وئصكدةست  2
 :ئصك ذص ساغ يص دي شكةسيت )قیاسي(

لثص  )ؤ( ،)ي(هلدطرت لطةل ثاراسنت  )ن(ـ وةرطصأانا ساغ شونناظص لكاو 
 :بص ثاراسنتئةوشك لطةل ثاراستنص يان  ،دئصت ض كوما نصرا ض يا مصا بت

ثصش دكةظت معنا كؤم ددةت ل جيص  )طةل(ــ وةرطصأانا شكةسيت ثةيظا 
 ـ:)]یا جموع األصدقاء([طةل ئي هةظاال  ان كرينيشن

 أابنة سةر خؤ ــــــــ ساغ ؤبران
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 برا أابنة سةرخؤ ــــــ شكةسيت طةيل

 لكاو/ ي ثاراسنت )ن(/ خوشكنؤ ئةم وة ناهصلني ـ ساغ نؤخوشكي

 م وة ناهصلني ــــــ شكةسيتخوشكا ئةطةيل 

 كانص ثةزص وة؟ ـ ساغ !نؤشظان ؟كانص ثةزي هةوة ! نؤشظاين

 شكةسيت ـــــــ ؟شظانا كانص ثةزص هةوة طةيل

 وةرنة ديالنص هةظاال طةيلوةرنة ديالنص ـــ  ينؤهةظال

 :ظان طال طاال هلذةنة

 هةظالينؤ وةرنة ديالنص

شونناظص ثصظةية بؤ ن  ،)وقاية(ستنة ثارا :يثصشطؤتنة سوارة/  هةظال :هةظالينؤ
 . ئامرازا بانطكرنصية بؤ كؤما ثصبصذا :ؤطةلةكا، 

 ثصشناظة ةكارص داخوازة / :وةرن :وةرنة

 دبتة شوونا ثصطؤتن )وةرنة ديالنص(بنربية ئي شكةستية، أستا  :ديالنص

 طةيل هةظاال وةرنة ديالنص

ةمتندي يا هةي بؤ ثالدانصة لظص دةري تايب :ئي بارة/ ،ثصشطوتنة ساغة طةل :طةيل
ئص ثا زمانص مة ئي  ،بانط لص كرنة ،يا هايت ضةنكو ثصبصذة )يص(نةبؤ نيشانكرنصة شونا 

 تةمة قورباين ،تة مب يوةكي ئةز طؤر ،)ي(ئةم ل ظي دةرؤكي دبصذيين  ،ووساية

 بار هلطرة شكةستية :هةظاال
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  )(ظاظارتن 
 

 ـ:ئامرازصت ظاظارتنص ئةظنةنة ئانكو هندةكا ذهندةكا ظةقةتيين،

 )دووري( ئي بلي، ذبلي، نةتص، دةر، ذدةر، دوور

 ؟يصت هوور ثضةندص نة ،ظان يصت مةزن بلي :)عدا( بلي

 ؟تة هندةك ئيت دي ل مالص هةينة ،ظان يصت مة ديتني ذبلي :)ما عدا( ذبلي

 ؟كةظن دص ضي مينندةرئةظنة  :)طرح/ إخراج(دةر 

 . سترانا ومقاما ئةو طةلك قةوال شك دزانت ذدةر :)بإخراج /بإستثناء(ذدةر 

 . يصت دي خأ ذخؤنة ،نةتصسص ضارةك ئيت جوان  )بإستثناء( :نةتص

 . ديواناتة ئةو مرؤظةكي دةرةوينة دووري :دووري

هةردوو جؤتن  ،دئصت )ت(ئانكو لطةلئصك، تةظدة، لثص  )أا(عةكسص ظاظاأتنص 
 )بضمنھا عربي(أا تصبابةت يص ت ناظ وان دا  )ت +؟ + أا(

 )ةظدا( أاهةظثــ ئةظنة و يصت هةنص  ؟ثضةندص نة أاظان  تيصت هةنص 
 ؟ثضةندصنة

شونناظص كورتة  )ص(/  )نةتص(كورت دكةين  )تص أانة( :بؤ ضةثكرنص دص بصذين
 . شونا طةلةك تشتا دكرت

 . يصت دي خأ ذخؤنة ،نةتص ئةظنة
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  )(دوو بص دةنط 
 

ئصك ذوان  ،هةما دو ثصت ئيت كأ لديظ ئصك بئصن ،طوردي بةهديينئل زمانص 
هوندا دبت عةكسي عريب، هةما دو بص دةنط ل ثص هةظ بئصن ئصكص ذص دلةقينن 

 :وةكي )دئصتة شكاندن(
 البنت الدرس تبكتـــــ  الدرس البنتكتبت 
َ ـــــب یكتلم  الولد  الدرس بِ یكتلم  دالول الدرس

 ـ:منوونة

 خووندن/ث دةظ      نظيسني ــــ

 دةرص/ كت ل وص وص دةرص ـــ ئةوص يص لـ ئةو  1

 دةرص / كؤم وص ل ئةوص وص دةرص ــ صت ليـ ئةو  2

كت و كؤم هةردوو أستة ئصك خوندنن ث دةظ ضةنكوو دوو بص :شرؤكرن
 لثص ئصك هاتن )ت +ل(دنط 

 / كت سثية ظةيئة ـــــ سثيية ئةظة ئيـ  1

 ة / كؤمينسث نةئةظ ة ــــينثس نة ئيتـ ئةظ 2

 هةبوون/ نة هاتبا بؤ كؤم دص هةردوو أستة وةكي ئصك بانة ثدةظ )ن(هةطةر

بدةظ  خووندندنا هةر دووكا ،بزاين كتة يان كؤمة هةردو أستة ما توو ث ئاخفتنا بةرص(
 )ت+س (ذبةر دوو بص دةنط  هوندابوو )ت( ،ئصكة

هةردو  )م+ن(هوندابوو ضةنكو  )ن( . و مداص مديت و من داص ــ من ديت
 ئيت كأن/ بص دةنط
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ذبةر دوو بص  هوندابؤ )ش(فرؤشنت، فرؤتن ــ  ت /ـــ من فرؤ شتمن فرؤ
 )ش+ت (دةنط 

 :وةكي )المركبة األعداد(ترين هوندابوون يا ل نك هذمارصت دووثارضة 

دخوونن وةكي  )ذ(ئانكو ئصك ذ دةها زصدة/ بتر ــ  ،يةك ذ دةه ) 10+ 1(
 ،نةما )ك(هات دةنطص  )ك + ز(ضةنكوو دوو بص دةنط  ]فارسي [يةك ز دةه
 . ئص ثا زمانص مة ئي ووساية )يةك ز دة ـ يازدة(درصذ بوو  )ية(شوونا دةنطص هوندا 

دةنطص  )ر+ ز(ل هصرة عكسي يا دي  ــ ضارز دة، ١٠ز  ٤فارسي  )١٠ذ  ٤(
 ضاردة:هندابوو )ز(

ووسا هةرضار نا  ،بص دةنط لثص ئصك هاتن )٤( ـــ :نان من ث ضاص خوار
 ،نا هندابت ضةندي كصم بت )ث(دةنطي ثصشناظ  ديار بن ئاشكةرا بةلص ضووجارا

 :دص هةر ئي ديار بت

 )نان مث ضاص خوار(يان  )نامثضاص خوار(

لناظ دنا  )ئيت، يصت(صت زوو هوندا دبن ئةون يصت ناظصت ثصكظةنانص ترين ثيت ي
بكار  بؤ كت نصر وكؤم )يص(نينة ئانكو  )ت(هةر ئيكسةر  )كوردستانا سوريا وتركيا(

 ـ:دئينن

زاأؤك يص مة نا ضنة  زاأؤك يص من ناضة مدرةسص/كت ـــ :دنة
 مدرةسص/كؤم

رأؤك يصت مة نا ضنة زاأؤك يص من نا ضتة مدرةسص/ كت ــ زا:بةهدينان
 مدرةسص/ كؤم

 كةضا من ضؤ ديالنص/ كت ــ كةض يص مة ضؤنة ديالنص/ كؤم :دنة
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كضا من ضؤ ديالنص / كت ــــــ كض يصت مة ضؤنة ديالنص /  :دينان
 كؤم

نينن ل طةل  )ت(هةر ووسا ل كوردستانا أؤذ ئاظا ويا باكوور ئصكسةر حةموو 
 :و دةماناظصت ثصكظةنانص ولطةل كارا ل حةمو

 باكوور      عرياق

 عيدا وة بريؤزي بت ــــــــ عيداوة ثريؤزي بص

 حسن دص ضتة مووسل ـــــ حسن وص ضة مووسل

 وانة / كت ئةظة هةظالص وانة ـــــــ ئةظ هةظالص

 ئةظنة هةظالصت وانن ــــــ ئةظنة هةظالص وانن / كؤم

 )ت(بكةن كوو ئةو شوونا ديار  ،خمابن زانايصت زمانص مة ئةظي تشيت نزانن
بةلص  )يصن(دنظيسن  )يصت(، )ن(دكةنة  )ت(ئصكسةر نابصذن، زانا يصت مة ل عرياقص 

 . هةر ئصكسةر هونداكرن دا ثضةكص بةر ئصكظة بينن )ئيت(

ثكار دئينن، عرياقص  )يصن(ثشيت ئةم ضؤينة دةرظةي وةاليت مة نة ديت ضوو كورد 
 ،هةر ئيكسةر نابصذن )ت(ةية بةلص )صتي(هةر ئةو  ،باكوور وأؤذئاظا ،هةية )يصت(

يا  )ن(ئينانة دةر  أابوون بدعةك ،ثةأؤ بكةن زانايصت زماين ظيان ظص جياوازيص
بةلص ئةظ تشتة  )يصت(شوونا  )يصن(يا داقووراي دانان كرنة )ت(هةبوونص شوونا 

باكووري ئةو ذي ل هندةك جيا  )يص(قةت ضصنابت.  )هةبوون لطةل ثصكظةنانص(
نن و ئل هندةك جيا دكةنة تشتةكي دي يان هوندادكةن، خمابن ئةظة بكار دئي

شاشيةكة طةلةك ية مةزنة، هةتا ؤ خووندةواري كوردي نةي سةر فةرازة ل 
بؤ  )ثابت(خوندنص نة ل أصنووسصص نة ل قواعدص، هةتا ؤ ضوو تشيت بنيات داناي 

 . زماين نينة



196  

 

 )ن(ئيت كأن، ذبةر وص ئصكص  هةردوو هةردوو ثيت بص دةنطن ئانكو )من(ديسا 
 ـ:زوو هندادبت، هةطةر نة ئةسسةحي تصدا هةبت

 بةرسظة باش دئصتة طؤتن )من( ،ــــ من هاظصت ؟كص بةر هاظصت

 . ــــ تة طؤتة من ؟كص طؤتة تة وةرة

دلظينت  )ن(وئةو شك ية كأة، هنطي  ،يا هةبوونص لثص هات )ن(بةلص هةطةر 
 ـ:ص تصك ضتضونكة هةما هندابت دص معنا أست

 نة هونداكر بةلص لظاند نـ منن  ئةظنة قةلةمصت ؟ئةظنة قةلةمصت كصنة

 برايصت من ــــ هوونن مننهوون برايصت 

 )ن(هةظالصت وانن ــ هوونن هةظالصت وان ــ ئل ظان هةر دوو أستا  هوون
خؤ و ئةظة ثيتا ثصشيا )ئن(لثصشيا وص دئصت  )ء(قامي ية ثتنص  وةكي ئامرازةكة ،هةبوونة
 ـ:)ثضةكص دشكينت(دلظينت 

 )كن ،دن ،فن( .... نئةظنة كيشك وكوأك ،دنئةظنة محيدو حممو ،نئةظنة مرؤظ

ئصت  )ة(هةطةر ثصشياوص ثيتةك دةنطدار بت دص لثص وص ئامرازا ثارستنص 
 ـ:وةكي

 يصت هة ئصسظنينة ،ـ ئةظنة ترؤزينة ئةظنة ترؤزي+ن+ة

 ـ:نينة هيض ئالؤزي )بوون(هةطةر دةمص بؤري بت 

ئةو مرؤظبوون، ئةوكيشك وكوأك بوون، ئةو ترؤزي بوون، يصت دي ئصسظين 
 بوون

 )ئوو ،ئب ،ئث ،ئذ ،ئت ،ئل ،ئن (حةموو ئامرازصت كتةثيت  )ن(هةر وةكي 
ئوو هةطةر لثصشيا أستص بن ئةز دبصذم حةقة ووسا بنظيسني ولناظ أستص لطةل ثةيظا 

 ثصشياخؤ ظة دنووسينن
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 كر مالكر ــ من كارص خؤل من كارص خؤ ئل مال 

 ظان بينة ضارا ذظان بؤمة ضارا بينة ـــــ بؤمة  ئذ

 ئةظص كتكص بأيارةكة بنةجي ية طشيت بؤأا دظصت ية ئصكدةست
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 )(ضاوك يصت ناظا 
ضص دبت ناظا وثصنيشانا وناظصت بياين وةرطصأن معنةكة طشيت ية بنةجي ذص 

وةكي ضاوكص كار وثصنيشانا يان ثئنكليزي  )ماكا ناظي(وك يان ئانكو ضا ،دةرئصخن
 ـ:ناظصت كوردي ث سص شكال دبنة ضاوك . )ism ـ  بةرانبةر(

 ـ تصبيين ٣ــــــ  ٢ـــــ  ١ :ناظ

 باشي ــــــــــــ :باش

 ساغي ــــــــــــ :ساغ

 أةشيايت ــــــــــــ:أةش

 مةزن ــــــ مةزنايي ـــ مةزنايت

 نط’ئانكو أ ـ سثيين ــــــسثي ـــــ

 ئانكو شريو ماست و دةو ،طةورايي سثي ـــــــــــــ سثيايت

 ــــ دؤستيين ــــــ:دوست

 هةظال ـ هةظايل ــــــــــــ هةظال بةندي

 كورد ــــ كورديين ـــ كوردايةيت

 طوند ــــــــــــ طونديايت

 ئصزدي ـــــــــــــ ئصزديايت

 يايتــــــــــــــ مري مري

 مصراين مصر ــــ مصريين

 برا ــــ برايين ــتتتتتتتت برايةيت
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 جينار جيناري ــــــــــ

 ــــــــــ هةظثشك هةظثشكي

وثصشي ثاشكرن يا تصدا  زمانص كوردي طةلةك نةرمص )يان كورديين ،كورداييت(
 هةي معنا وص هةرئصكة
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  هذمار و ناظصت هذمارص
 

 دةه ،نةه ،هةشت ،هةفت ،شةش ،ثصنج ،ضار ،سص ،دوو ،ئصك

لطةل دةه دبصذن  ،)يةك(كصم جارا ل جةم دينانا دئصتة طؤتن  )ئصك(هذمارا 
 نابصذن )ك(بةلص دةنطص  )يةك(

هذمارصت دووثارضة ل بةهديناين ذدةهص هةتا بيسيت، سةر دكصشنة ئاخفتنا 
 ،)ز(بشصوةكة فارسي  )ذ(ث ثصشناظ  فارسي، هةر هذمارةك ذدةهص زصدة دكةت

زير زةمني/ ذصر زةمني/  :ي طةلةك ثةصظصت كوردي ث شصوا فارسي دخووننيوةك
دوور و دةرازي / دوور و درصذي،  ،زصرةظان / ذصرة ظان/ ت بنأا دبينت ،بن عةرد

 ...... زيرا :ذوص ئصكص أا / ذصأا

لظص  هةردوو بص دةنطن )ز ،ك( يةك ذ دةها بتر/ يةك زدةها زصدة)10 + 1(
 )يةزدةه ــ يازدةه(درصذ دكةين دص بصذين  )ة(ص دةرص ك هوندادبت ثضةك

 )دووازدةه(نينة دوو بص دةنط لثص ئصك دص دروست بصذين  :دووازدةه

 )سصزدةه(نينة دوو بص دةنط لثص ئصك، دص دروست خوونني  :سص از دةه

هوندابوو  )ز(هةردوو بص دةنطن، لظص دةرص  )ز+ر(ية، ضارز دةه ١١دذي  :14
 ][ضاردةه

ل بةهديناين وفارسي دوو  )ز+ج+ن (دةه / سص بص دةنطن  ثصنج از :15
 ،هةر نابصذن )د(ثا ئةو ثخؤ  )ثانزة(ثتنص هوندادبت  )ج(ل سؤراين  )ثازدةه(هندادبن 

 )ا(درصذ دكةن ثدةنطص  )ص(هةر ديسا وةكي يازدةه 

درصذ دبت  )ة(هوندا دبت  )ش(هةر ووسا ئةظةشك  ،شةش از دةه :16
 ][شازدةه
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 / دمينت هظدةه )ت+ز(ه / سص بص دةنط دوو ذص هندا دبن هةفت زدة :17

 )ش+ز (ثةيدابوو ذ ثصكظةنانا  )ذ(دةنطص  ]هةشت زدةه [ هذدةه :18

 نؤ+ز+دة :هةر ئةظة تةمام فارسية ]نةه ز دةه [ نؤزدةه :19

هذمارصت  نة )و(بيست و سةأا هذمارصت دروسنت لصك زصدة دبن ث ثيتا 
 ـ:طةل ئصك دبنة ئصك هذمار وةكي حةموو ل ،دووثارضةنة ضةند بن

 ،شصست و هةفت، سةد و نؤت و ثصنج ،سيه و ضار ،بيست و ئصك

 ناظصت دةهكا ذ هذمارصت ئصكانة ئيت طرتينة بةلص نة ئصكدةسنت

 ،هةزار ،سةد ،نؤت ،هةشيت ،هةفيت ،شصست ،ثصنجي ،ضل ،سيه ،بيست ،دةه
 )مليون(لةك 

زمان بووية ت مصذؤيا شارستانيةيت دا ووسا ية ديارة كوو زمانص كوردي ثصشترين 
بةري هذمارصت اوروثا خودان  ،يا هةي ذ مصذة دا )لةك(ئصك هذمار  مةزنترين

ضةنكو مليون ئةو شك هةزارة نة بترة، ث زمانةكي دي ئةوروثي  ،مليون
دص بتة مليون وثاشي مليارد، مطريت ؤ بكوردي بصذين  )ميل التيين× تاوزندئنطليزي (

، بةلص ل )مليون(دصبت  ثتنص )بني(، ل ناف كوردا )هةزار بني(كي بني هةزار، بتر
 . دص بتة مليون)هةزار(ناف تركا 

 ضار هةزار و سص سةد و شصست و ثصنج  :4365

سصزدة لةك و هةفت سةد وهةشيت و ثصنج هةزار وضار سةد و  13785401
 ئصك

هذماريت دبتة نصر يان  هةر وةكي ناظص ،هذمار ية لثص تشتص هذماريت ية ،بؤ أصزمانص
 ـ:مص يان ساغ يان شكةسيت ضي ناس بت ضي نة ناس

 سصظةكص بينة ــــ ئصكص بينة
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 طندؤرةكي خبؤ ــــ ئصكي خبؤ

 ضارا بووك برن ضار مرؤظا بووك برن ـــــ

 ــــ ئةم ثصنجني ئةم ثصنج برايني

 ئةو هةفنت ئةو هةفت برانة ـــ

 ئةم هةشتني ئةم هةشت نةفةرين ـــــ

 ئةم ئصكني ،ئةز ئصكم ،ئةو ئصكة ،ئصكي توو

 ـ:وةكي :ثسةرظة دكةن )ص(لنك دينا :ثصنيشانصت هذمارص

بةلص ناكةفتة ئاخفتنص بصي  ،.... بيستو ئصكص ـ سصزدص ،ثصنجص ،ضارص ،ئصكص
ناظص ثصكظةنانص،/ وكةس تشتةكي ذص نا تصطةهت ثتنص وةكي حةموو ناظصت كوردي 

 ـ:)....،نصر، مص، كت، كؤم، ناس، نةناس( تشتةك بص أستة نا تصطةهشيت بت

 ناجحص ضارص - ناجح يص ضارص -يص ضارص -ضارص  :ضار

 ضارص ـ يا ضارص ـ ناجح يا ضارص ـ ناجحا ضارص :ضار

 ناجحصت ضارص -ناجح يصت ضارص -يصت ضارص -ضارص -ضار

 قرنص بيست وئصكص -يص بيست وئصكص - بيست وئصكص ـ  21

ن ثناظصت ثصكظةنانص بؤ وةرطصأانص ل حةموو جيا، ـ سةرونيشان ديار دب:تصبيين
هةر  )ص( هةر ديسا وةرطصأان شك وةكي حةموو ناظا شونناظصت لكاو دستينن، بةلص

 ـ:يا ت جيص خؤدا ونا ئصتة طوهارتن ساغ بت يان شكةسيت بت

 توو ناجحص ثصنجص ي

 ئةز ناجحص شةشص مة

 كت نصر     ئةو ناجحص هةفتص ية
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 كت مص     ئةو ناجحا هةفتص ية

 كؤم شكةسيت    ناجحصت ئصكص خةالتةك بر

 كؤم     ئةو ناجحصت هةفتص نة

 ئةم ناجحصت ضارص ين

 هوون ناجحصت هةشتص نة

 شكةسيت خةالتكةم /جيص )ناجحا يصت دةهص(ئةز دص 

 وةرطصأانا ساغ ثسةركةفت ،خةالتكةم )ناجحصت دةهص(ئةز دص 

 سةرص بؤريخةالتكرن / جيص ساغ / كارب )ناجحصت دةهص(من 

 ـ:هةر ووسا ئامرازا ثسيارص شك

 ــــ ئةظنة ضارن ؟ئةظنة ضةندن

 دووازدة لصترن ،ثصنج تةنةكةنة، ضار كةدوونكن، ئصك جةوتكة ؟ئاظا مة ضةندة

 ـــــ ناظص من يص شةشص ية ؟ناظص تة يص ضةندص ية

 توو يص ثصنجصي ــــــ ؟ئةز يص ضةندص مة

 زدص ينئةم يصت سص ــــ ؟هوون يصت ضةندص نة
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  كصشان وثصظان وبرياسنت
 

نة ذمصذة خةلكص دةست  ،ئامورةتصت كوردي بؤ كيشانص وثيظانص وسةنطاندنص
ذص بةأداين، هةلبةت ثيظانصت بةرص نة ئيت هوور بوون وةكي يصت نوو دةركةفتني، 

يان  ،نيظ كيلؤ ية )ستارة(بةلص كوردا ذي ئامورةتصت خؤ هةبوون، هةطةر مة طؤت 
طؤتن نة دةرةوة ئةو تشتةكي نصزيكيية، نة بوون بةرص برياستنا أاست ئةو  ،ثاوندة

دروست ث مليمترا يان طراما، دص طؤتبانة كياسا ماال فالين ذ حةموو كياسا أاسترة 
 ـ:هةأن وص بينن، يان طاظصت فالن كةسي ئيت حةاللن ئةو كةيالص طونديية

 :)اإلثقال(ثارسةنط 

طرانيا تغارص بت يان بتر كو ضص دبت ئةم  بةلكي ،ئصكةكة طرانيية :ـ قنتار 1
 . بصذينص تةن

 كيلؤ كصم ثضةك ١٣ ،كيلوا ١٢شةش كياسن ئانكو بتر ذ  :ـ بامتان 2

ئصكةكة طرانيصية طةلةك ية كةظنة منوونةك ذص هاتة دينت ل  :ـ من 3
 ٣ئانكو ثضةكص بتر ذ  ،طرانيا وص تص هةية كياس و نيظةك ،شونواريت عرياقا كةظن

 . ة ثعرةيب)صاع(نصزيكي  ،كيلوا

 (كيلؤا هةر بصذة  ٢ثضةكص بترة ذ  )خةليلي(لشنطارص دبصذنص  ،ـ كياس 4
 )غم ٢٠٦٥

 ئانكو هةر بصذة نيظ كيلؤ ية ،ضار ئصكة ذ كياسص :ـ ستارة 5

بةلص ظةسةنطراندنة  ،ئةظة نة ئصكةكة طرانيص ية :)المیزان بیضة(ـ ثارسةنط  6
بةركةك ئي كضكؤك ثصظة دكرن  ،ست بوونضةنكو نة ت أا ،بؤ ترازوصت بةرص

 . بةري بازارص ثص بكةن دا تةرازوو ثص أاست بت
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 )غم ١٢٩ (ـ وةقي نصزيكي ضارصكا ستارةية  7

غرام، ئةظة نة كياسا كوردية  ١٢٩٠وةقي نة ئانكو  ١٠ـ كياسا قةحوص  8
ا لناظ ملةيت نةبوو بةلص هندك بازار ل نك دكاندارا ثص دكرن، بةلكي ئةظة كياس

 حكومةتا اومساين بت

 )ثيظانا درصذيص(برياسنت 

بةلص ناظص وان هةبوو ل ناظ  ،ئةظ ئصكصت درصذيص حةموو ل ناظ بازارص نةبوون
 ـ:كرماجنا وكوردةواريص دا

كصمترين درصذيايي، ئانكو ئةم دقارين بصذين مليمتر، يان هندي  :ـ ضنجأك 1
انص كوردي/ شاهبةطي هةرديسا ث زم ،ستووريا نينووكص، ئص ثا معنا ضنجأك

 . ئانكوو نصنووك

ئانكو طةهةكة تليا مرؤظي، ئةم دقارين بصذين هنجي درصذيا  :ـ مؤفك  2
ئينجةكص بت ث ثيظانا ئنطليزي يان دوو سنتيمتر و نيظ ث فرنسي، ئةظ ثيظان 
ذمصذدة نةماين ل بازارص ضةنكوو ئصكصت ضصتر يصت ئنكليزي و فرنسي ثةيدابوون ل 

 . دنيايص

ئانكو هةربصذة هنجي درصذيا  ،هندي درصذيا تليا شةهدةيص و تليا بةراين :اقـ ب 3
 . سنتيمتر ٢٠

 ٢٥هندي درصذيا تليا قليقاضكي و تليا بةراين ئانكو هةر بصذة  :ـ بؤست 4
 . سنتيمتر

 . سنتيمتر ٣٠درصذيا ثصضكص زةالمةكي مةزن، هنجي  :ـ ثصضك 5

 . مترسنتي ٧٠درصذيا دةسيت هةتا ملي،  :ـ طةز 6
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 )ثصنطاظا دوو تا( ،ئةم دقارين بصذين ياردة يان متر )ثصنطاظا ئصك تا(:ـ ثصنطاظ  7
 . ئةم دقارين بصذين دوو ياردة ،دوو ثصنطاظصت ئصك تا كصمترةذ

 درصذيا هةردوو دةستا ل طةل سنطي، ئانكو هةربصذة دوو متر :ـ قوالج  8

ئانكو  ،ثص طرصددةن هنجي درصذيا وةريسةكي كرماجني يص بارا :ـ وةريس  9
 ،مترا ٥نصزيكي 

 ١٨٠هةر بصذة (درصذيا وص سةد طاظي دوو تاية  ،ئانكو خةتا جؤيت :سةد ـ10
ئانكو  ،ضةنكو هةطةر مةلبةن بكةين دص بتة جيص تغارةكة طةمنص لص بضيين )مترة

 . ث حسصبا بةرص ،بةلكي بتر بت شك ،دومن ١١هندي 

 ئانكو ئاظ هوأين تصرا عةردي ،يصبترة ذ وةريسص درصذ :وةريسص ئاظص ـ 11
بلولةكة ئاظص  ،هنجي ديكامترة ضار مةلبةن ،بضينن برنج هةر و هةر ئاظة ل سةربت

 . ث دلص خؤ وأت ،فرايي نيظ ئينج

بترةذ دؤمنةكي، جؤتص هصستر بكولن ث أؤذةكص  )فدان ث عريب (جؤت ـ  12
 طةمن بضينن )وةزنة ٤(

 جؤيت هصسترا ٥دومن /  ١١ن / ـ تغارا عةأدي /سةدةك ضارمةلبة 13
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  ئامانصت ثصظانص
 

أؤن يان كصخميتة يان دنتك وةكي  نصزيكي تذي بوونا لترةكص ية تشتص:ـ مستةك1
 ،ئاظص ،أووين ،طةمني ،شةكرص،ئاري

ئامانةكة ضصكرية تايبةت بؤ ثيظانص، ئانكو ث برياستنا بنةجي / دؤر  :ـ كةثوولك  2
 دوو لترا تص هةية

 .وةزنص ١/٣ا ئامانةكة ثيظانص ية تص هةية ديس :ـ مخس  3

 ئةوشك ئامانةكة تايبةتة بؤ دةخل و داين، تص هةية نيظ وةزنة :ـ عةلب  4

كوو دةركةظت  ،دوو عةلنب / سص مخسن / يان تةنةكةك ية أاقوتاي :ـ وةزنة  5
 ئانكو بامتان بةلص ئةو يا )مةنكة (مووسليا دطؤتص  ،كيلؤ ذ طةمني ساغلةم و ثاقذ ٢٠

 .كيلؤا ١٣نةبترةذ  سةنطاندنصة

 وةزنة ٢٠هنجي  :ـ تغار  6
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  ئصكصت وةخيت
 

زمانص بةهديين هةر ديسا تصرا خؤ ناظصت دةما ودةم ظة كصشانا كاركرنص يصت 
وةكي بةرص هةر هوسا ث طومان دةم  ،بةلص وةكي زمانصت هةموو خةلكا ،هةين

 ـ:انادهاتة حسصب كرن هةر ذ كصمترين دةم هةتا ساال و دةور

 )عربي/ثانیة(ئانكو دةمةكي طةلةك ئي كصم ئةم دقارين بصذينص  :نشكـ 1
هةر و هةر  ،بةلص بكار نائصت هؤسا سادة ت ئاخفتنص دا ضةنكو طةلةك ية كورتة

 ئانكو ئت دةمةكي كورت دا وةكي بصذي ]دا ... . لطةل جؤتة ثصشناظ دئصت [ ت
(suddenly) ـ:ث ئنطليزي 

 خؤ هالظصتت نشكص دا 

 ظةجنقي نشكص دا ت

 أابووة سةرخؤ ت نشكص دا

 . ئةز ضؤمة مووسل و هامتةظة ]دا أؤذص ت[ دروست وةكي ئةم بصذين

 . مة ضاند و مة درووت ]داسالص  ت[

 . من دةرزاخؤ نظيسي و من دايص ]دا سةعتص ت[

ل ظص دةرص ية فةرة ئةم ديار بكةين كوو طةلةك مرؤظ ظص ثةيظص شاش بكار 
 )حال(ضةنكوو ووسا دبتة ثصنيشان ،ئةظة طةلةك ية شاشة )ذ نشكص ظة(دبصذن  ،دئينن

وةكي  )غفلة، في غضون ثانیة، في خالل ثانیة(دص ذمعنا دةمص كورت دةركةظت 
 . ئانكو ثشكلةكي نشكص ،ذ نشكص ظة ،منوونصت مة ديار كرين ل سةري
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هؤسا سادة دئصتة بكار ئينان ئانكو دةمةكي طةلةك ئي كورت  :ـ ثؤنشك 2
 :)دقیقة(ذخةوص، ثا ما دةم خةو تصدا هةية ئةم دقارين بصذينص 

 . من ت ثؤنشكةكص دا دوو خةون دينت

 شظان ئصك ثؤنشك كر طورطي بةرخةك بر

 . ثشيت درؤنص مة ثؤنشكةكة خةوص كر

 ضةنكو ،ئانكؤ دةمةكي ثضكص ئي درصذ/ ئةم دقارين بصذينص ساعةت :ـ طاظ 3
ص ت دةستيدا، دص بصذيت هةأة طاظةكةدي كارةك ي ،ئصك دص ئصتة ثص مرؤظةكي

 ثا هةتا بضت ومبينت وجارةكةدص بئصت ،كو ئةو كار طةلةكص دص كصشت ،وةرةظة
ية فةرة ئةم بصذين طاظ نا ئصتة دانان بؤ دةمي، ئةم نا  ،دص بتر ذ نيظ ساعةتص كصشت

هةطةر دةم درصذ بوو  ،بصذين هةأة دوو طاظ ئيت دي وةرة يان سص طاظ ئيت دص
 . )دان (صذينص دص ب

نة بؤ  ،ئةو معناوان ثصنطاظن بؤ درصذيا دوورياتيص ،هةطةر مة طاظ هذمارتن
وةخيت، ل ظص دةري دظصت ئةم دياركةين، كوو كوردصت ضياي دروست ديار دكةن 

ثص (دبصذن ثصنطاظ  )مسافة(ضصتر ذ ئصزديا، بؤ وةخيت دص بصذن طاظ، و بؤ بصنطص 
بؤ وةخيت الزم  ،ثا ووسا ضصنابت ،صذن طاظبةلص ئصزدي بؤ هةردووكا دب )+طاظ

 .)خطوة(بؤ دووريايت بصذين ثصنطاظ  )ساعة(بصذين طاظ 

ثشيت ناظص ساعةيت كةفتية زمانص كوردي ل طةل طاظص بكار ئينان و هةتا  :تصبيين
فالن  :هةطةر مرؤظة طةلةك بئصتة عةردةكي دص بصذن ،نؤكة ئةو ئاخفنت يا مايي

 ،يص ل وص دةرص )أؤذو  ثشةظ( ،ل وص دةرصيص  )سةعةتو  طاظ(كةس ث 
 .... ضةندي أوو قامية بصذي مال نينة ،يص ل ماالمة )هصظاريو سبص(

 )وجبة(وةكي ئةم بصذين  ،دانص هصظاري ،نيظ أؤذا كاريية / دانص سيب :ـ دان 4
 يان شفت ث ئنطليزي
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ية  ،)شمس/ یوم/ نھار(ل زماين كوردي بةهديين سص معنا هةينة  :ـ أؤذ 5
ل نك كوردا و فارسا ذ هصظاري دا دةست ثص  )یوم(فةرة ئةم ديار بكةين كوو أؤذ 

دكةت، ئةظة ية ئاشكةراية ذ ناظصت أؤذصت ئينيص دبصذينص شةظبوو/ ئصك شةظبوو/ دوو 
أؤذصت عيدا وضار  . ئيين ،شةظبوو/ سص شةظبوو/ ضار شةظبوو/ ثصنج شةظبوو

بت ضراي هلدكةين وئةم ثطونةه  سص شةمبووص هصظاري بةري أؤذ ئاظا ،شةمبووا
دةمص ث  ،ئةظة ذ سروشتص كوردستانصية ؟بؤضي ،دطرين هةتا أؤذادي أؤذ ئاظا بت

ل كوردستانا كةظن شةظبوو. ثا دةمص دوأندا و  ،ترس وساف وحسصب ل سةر
وضيأؤكصت أةشص شةظص و دةنطص سةرا طاظ ث طاظ بةدلصت  ،سةرماص بوو

سثص دبوو أؤنايي دةمص  ،ا مزطينيا أؤذص بووهةما ديكلي بانطد ،شةظص دهذمارتن
 . كاري ونصضريص هةتا هصظاري

ئو هةرديسا وةكي ضارشةمبووص ية ثةسنية  ؟ثصظة نينة )شةظ(بؤضي ناظص ئينيص 
وص ئي مقدسة،  ناظص ،ئةظة نةذ مناسبا ئيسالمص مة طرتيية ؟ضراي هصظارا وص هلدكةن

ت  ،خودانص ئينيص حةمووكصة )هيتائينا(كةظنة ناظص وي  )ئصزيدةكي(خودانص ئاظص 
وة  ،دةمص خؤدا ذخأا مةزنتر بووية لةوما مة ناظص وص دانا أؤذا باالظص وبصهن ظةدانص

ديارة ثشيت هنطي ئؤغلةمةكة مةزن يا كةفتة ت ضارشةمبووص دا ئةوشك بوو 
خودانص أؤذي دةست  )هؤرامزدا(سةرسال، ثشيت زرادشيت ئصك خودص يةكتانة 

بةلص  ،دي دانة بةرسةرا، مة ذي ئيناهيتا فرامؤشكر/ ت طوهأابةردا نيشان كر و يصت
 . ثا ناظص ئصنيص هةر يص مايي

 . ئاظستا ذي ئةو ناظةية ،ئةو خوداين ئينيصة يص ئاظص ،أسبوعـ ئيين/ هةفتة/  6

 مةه/ وةكي فارسي ماه/ سؤرا دبصذن مانط :ل شنطارص :ـ هةيظ 7

 .يان دةمةكة ذ زماين ،نيظ سالص بترة ذ هةيظةكص وكصمترة ذ :ـ هةيام 8

 . أؤذ ٣٦٥ئانكو طةأكة عةردص ل دؤرا أؤذص تةمام دبت  ،ـ سال/ سنة 9
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 ـ سةد سال/ قرن 10

تيبيين ـ ث أاسيت طةلةك ناظصت دي يصت دةمي يصت مايني بةلص ئةو نابنة ئصكصت 
ةن ، دئصنة بكار ئينان ث مةعنا أؤذص يان دةمص سالص ديار دك)وحدة زمنیة(وةخيت 
 :وةكي

 ،يان ض دةمص سالصة ،.... نيظرؤية يان سبةيكة يان تصشتاية ،ض دةمص أؤذصة :ضاخ
 . ل شنطارص بتر ثكار دئينن ،)حني/ عريب (يان دةمص كارةك أووداي 

 ئةظة ذي ل شنطارص بكار دئصت ئانكو ضةند وةخت كصشا يان ما :شؤح

 ،ةك دوور ئو درصذهةر وةكي معنا ضاخ بةلص بؤ دةمةكي طةل :دةور / دةوران
 دةورص نؤشي أةوان ،دةورانص ساسانيا ،دورانص أؤمانيا

حین / عھد / عصر /موسم /  (معنا ضاخ و دةوران ل طةل ئصك ددةت  :دةم

 )فصل
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  ئاطةهداري
 

هندةك ثةيظ ث سص ضار أصنووسا مة يصت نظيسني وةكي مللةت ثص دئاخظت ل 
 :....وةكيباكوور، بنكةندي ،دهؤكص :جهصت جودا ل وةاليت

 :خأ :طشت :هةمي :هةموو :حةمي :شوون} ـ{حةموو :جي :جه{
 دص هصت دص ئصت :بئصت} :هةوة} ـ{صت :ش}ـ {وة :شك :خأةك}ـ{ذي

 ........ ثكار :بكار ،قةمي :بةلكي ،لديظ :ـ لثص

 :هةر ديسا نظيسينا ثصشناظا و ئامرازا جار ثصظة و جار جودا وةكي

 :نةهايت ية ـمتالدا  :ت مال داـ  تصدا :دا تصـ  ثصظة :ثص ظةـ  لثص :ل ثص
بةلص  ،.. هةردوو أصنووس أاسنت... بصكار :بص كارـ  ئل :لـ  ئو :وـ  نةهاتية

مةدظصت خونداظانصت مة ئاطةه ………. هؤسا ضصنابت دظصت زانا ئصكدةستبكةن 
 . ذمة ئيت أازي بن ،لص هةبت

 

 ئةم ئيت كصمني خودصي تةمامة
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  ناظةرؤك
  ربةرثة  بابةت

  ٣ طالطاال وةرطصأانةري:
  ٤ ثصشطؤتن

  ٦ طالطالةكة، دظصت بئصتة طؤتن
  ١٥ سةر ونيشانصت زمانص ث ئاخفتنا ديين

  ١٧ ثارضصت ئاخفتنص
  ٢٢ ناظ

  ٢٦  ظةشكاندنناظ 
  ٣٤ ثاشطريصت ناظا

  ٣٦  دانانناظ 
  ٣٨ / هةظالناظ، ثصشكار، والة ناوالصفة ثصنيشان/

  ٤٧ كار / فرمان / كردة
  ٥٥ زصدةك يصت كار (ثصشطر و ثاشطر)

  ٥٦  )الحروف( ئامراز
  ٦٠ )الضمائرشونناظ (
  ٧٠ relativeـ  الموصولثصكظةنان (

  ٨٤ )اإلشارة أسماءناظصت نيشاندانص (
  ٨٨ ئامرازصت هةبوونص و يارمةيت لطةل كاري
  ٩٤ هندةك كارصت ديطةر يصت ظةكرنص (ة)

  ٩٧ الوقایةثاراسنت ـ 
  ٩٩ (ت) ئت زمانص كوردي دا

  ١٠٦ )االزمنةدةمكار (
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  ١٢٠ )للمعلوم والمبني للمجھول المبنيبكةرناس وبكةرنةناس (
  ١٢٤ )لمدبراكرياركةر (
  ١٢٧ ) هاريكارلممھداأص ظةكةر (

  ١٣٠ وةرطصأانا كارص تصنةثةأ بؤ كارص تصثةأ
  ١٣٣ شةرت وهيظي

  ١٤٠ التوكیدقامي كرن / 
  ١٤٣ )اإلستفھامثسيار (

  ١٥١ )والمنفي المثبتدانان وضةث كرن (
  ١٥٨ )الجر حروفثصشناظ (

  ١٧١ )ئامرازصت (ل ثصئصك
  ١٧٣ كت وكؤم

  ١٨٠ نصر ومص
  ١٨٦ ناس و نةناس

  ١٩٠ ثص بصذ وبانط كرن
  ١٩٢ )االستثناءظاظارتن (

  ١٩٣ )الساكنین التقاءدوو بص دةنط (
  ١٩٨ )المصطلحات/ األسماء مصادرضاوك يصت ناظا (

  ٢٠٠ هذمار و ناظصت هذمارص
  ٢٠٤ كصشان وثصظان وبرياسنت

ت ئاماني٢٠٧  ظاينَثي  
  ٢٠٨ ئصكصت وةخيت

  ٢١٢ ئاطةهداري
  ٢١٣ ناظةرؤك

 


