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  المقدمة
 
االمر ينطبق وهذا . عني عدم جدوی باقي لهجاتها االخریي، الاو لهجتين في اللغات المتعددة اللهجات لهجة واحدةتطور  

  .على لغتنا الكردية ايضا
  
لعل و. سباب عديدة منها محدودية استخدامهاهذه اللهجة لم تتطور أل .جنوبية للغة الكرديةالـلهجة الهي اللهجة الفيلية  

في النشاطات الحياتية  واستخدامها" تحدثا و کتابة" مداولتها  وأحد المقومات الرئيسية الحيائها ومن ثم تطورها، ه
  .اليومية للمجتمع الكردي الجنوبي

تفعيل هذا  نأف جميع االآراد، ولذلكعلى  کراد الجنوب فحسب، بلأعلى يعود بالفائدة ن لإن إحياء اللهجة الفيلية 
  .واجب الجميع هو المشروع

  
 منذ أمد بعيد موجودةآانت کلنا نعلم أن النية . ثم البدء بالخطوة االولیومن  ،أي فعل أو نشاط أو عمل يحتاج الی نيةان 

هي اللهجة ومع أن لهجتي تعثر دائما، هو الذي آان يحياء اللهجة الفيلية بدء بالخطوة االولی في مشروع االو لكن 
 ،المبادرة أخذت هكذا و .االم النه احدی لهجات لغتي قلقني،لم يكن ي الخوض في شعاب اللهجة الفيلية كنلة، السوراني

حالة وجود أي سهو في الكتاب، المسبق للقارئ، في ي وأقدم إعتذار. كون بادرة خير لمستقبل االجيال القادمةتأن  آمال
  .، ان صح التعبير طبعا"أهل مكة ادری بشعابها"ذلك ان 

  
و أسميته بالمقترح . ينفض الغبار عن اسـس وقواعد اللهجة الفيلية"  مقترح للكتابة باللهجة الفيلية " إن هذا الكتاب 

  .نفي جهد االخرين في هذا المجالألكي ال 
  

. فباء العربيةلأقتراحي بأال ن علی طرفي الحدود العراقية االيرانية، لذلك قدمت وستان موزعنعلم أن أآراد جنوب آرد نحن
كون المقترح يولكي . التينية لكتابة اللغة الكرديةلفباء أللتبني أأل ،من زمن بعيد ومستمرة لحد االن ،ولكن هناك محاوالت

  .ةالتينيلفباء ال، قدمت القسم الثاني من المقترح بأألمتكامال
  

آراد شرق کردستان منه، ولكن أ يستفيدآان في نيتي أن أقدم الشرح العربي لهذا المقترح باللغة الفارسية أيضا، لكي 
  .الوضع السياسي الجديد في العراق عجل في تقديمه بهذا الشكل الحالي

  
مساعدة عدد من االآراد  یعل ، طيلة هذه الفترة، حصلتني و أل. سنوات متواصلة ٤مني  تآتابة هذا المقترح استغرق

  :أريد أن أجمل هذه المقدمة بتدوين أسمائهم وتقديم شكري الجزيل لهملذا ، المخلصين
 –فوزي قطان  –ئوسامة شيخ محمد  –ئارام مؤيد  –سندس شيخ محمد  – ميمي فضيلة –المرحومة دالگ يوسف 

  .الدآتور مجيد جعفر –سعدي البنا 
وأقدم . بالكامل و صحح لي آتاباتي العربية" الشرح"حسن، النه راجع النص العربي  أقدم شكري الخاص لالستاذ مالكو

صحيحة و حول الحروف الالمهمة لمالحظاته  في السويد،" ميالردالن"من جامعة  ندي شكري الجزيل لالستاذ سالم زه
حول  عي، وآذلك لتشجيقترحزورگ، ألنه راجع جميع صيغ االفعال في المخاصا لالخ مراد ب اقدم شكراوآذلك  .لةالع

وآذلك أشكر زميلي األعالمي أسعد درودي الكرماشاني ألن عن طريقه أضفت صيغ االفعال التي تستعمل في . المشروع
  ).شامي آرماشاني(مناطق آرماشان و أقاليم أخری و آذلك قدم لي مقاطع من أشعار الشاعر 

الكتابات  راجع جميع النه ،من شمال آردستان ندي وه تاذ محمود لهالكاتب االسولقسم الالتيني، أشكر االديب لوبالنسبة 
دي الذي اقتبست  وأيضا أريد أن أبعث شكري العميق لألستاذ ميهرداد ئيزه .حول الكتاب ته الثمينةالالتينية و ابدی مالحظا
  .داخل الكتابفي غالف و ال علی منه الخريطة الموجودة

  
  يند زه هیوا      

  ٢٠٠٦ستوآھولم     
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  المقدمة
  ردي الفيليولالتحاد الديمقراطي الك

  
  

ندي بجهد مشكور و مستمر لدراسة و توثيق قواعد اللهجة الفيلية و بذل جهودا آبيرة منذ عدة  قام االستاذ هيوا زه
  .سنوات لطبع و نشر هذه الدراسة القيمة التي وجدت أخيرا طريقها الی القارئ

  
ة و صع العام و المصلحة العامة لشريحة الكورد الفيلية خافالدراسة و طبعها و نشرها من أجل خدمة للن هذه تمت

. الع علی قواعد اللهجة الفيلية من اللغة الكورديةخوة العراقيين لكي يكونوا علی اطللمهتمين من األشقاء الكورد و اال
الخاصة، لذا تم تمويل تكاليف الطبع و النشر من مشارآات  ليس القصد من طبع و نشر هذه الدراسة الربح أو المنفعة

  .أعضاء االتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي
  

علی قواعد لغوية استنادا  وذلك أن اللهجة الفيلية لهجة قابلة للكتابة و التدوين آما للكالم و النطق،بالدراسة  هذه تثبت
العربية أو باالحرف  ن اللهجة الفيليـة يمكن آتابتها إما باالحرفبأ أيضا و تبين الدراسة. واضحة محددة و معروفة و

ردية صوات في اللهجة الكألأ بعض هي األنسب بسبب افتقاد اللغة العربية لحروف تعبر عن لكن االخيرة الالتينية و
  .ذلكجد في الكتاب أمثلة آثيرة عن ي يمكن  للقارئ أن والفيلية، 

  
غة الكوردية حسب بعض اللغويين، يؤيدهم في ذلك معظم المستشرقين المختصين لحقيقي للجة الفيلية تشكل االساس االله

ية حسب بعض اللغويين االخرين، آما يكتب درالخ، أو أنها مشتقة من اللغة الك...من أمثال هنري فيلد، فالكهولم، آورزون
الصادر عن " الت التسفير وسياسة التعريبالكرد الفيليون بين حم"البروفيسور الدآتور خليل اسماعيل محمد في آتابه 

  ٢٠٠٥أربيل  -مطبعة جامعة صالح الدين
  

عها الستعمالها أآثر فأآثر و أن يآلنا أمل ان تخدم هذه الدراسة شريحتنا الفيلية وتزيد من معلوماتها عن لهجتها وتشج
ها لستعميستطيع اي کائن کان ان يدرسها وأو لغات العالم لها أبجدية خاصة ييولد لديهم الثقة بأن لهجتهم آباقي لهجات 

  .في التدوين
  

  ردي الفيليواالتحاد الديمقراطي الك
  ٢٠٠٧  ستوآھولم  
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  مقترح
  الفيلية باللھجة ةللكتاب

  

-؟؟؟؟-  لسورانيةا -الكورمانجية :اللغة الكردية، و حسب وضعھا الحالي المتعارف عليه، هي ذات خمس لھجات
شرت اليھا أما اللھجة الخامسة التي أستعمل بشكل عادي، تاسماء اربع منھن معلومة و . الھورامية -الزازاآية

سماء أفعند التحدث عنھا، يطلق عليھا . فق عليهّوجد لھا اسم معين و متـينفا بعدد من عالمات االستفھام، فال آ
 ...، الخ)ییرماشانآ(-)ییڕھو هآ(-)ییيل هف(- )ییآ هل(- )ییقين هخان(-)ییرانۆگ(: عديدة؛ مثل

 

ستعملھا االآراد من شمال ين الننسى ان القومية الكردية تحتاج الى لغة رسمية واحدة فقط، لكي أيجب علينا 
لحيلولة دون ضياع فالغرض منھا اما هذه المحاولة المتواضعة للكتابة باللھجة الجنوبية، أ. الوطن حتى جنوبه

  .الفولكلورية والتاريخيةو الثقافیةادت اللغوية وهذه اللھجة الكردية الغنية بالمفر
  

  ماذا نسمي اذن هذه اللھجة؟
  :وهذا هو ما اقنعني - اللهجة الفيلّية -انا اقترح اسم 

التي تطبع باللغة الفارسية في شرقي آردستان، توجد مقابلة  2002لسنة ) هاباد هم(من مجلة  15في عدد {{
، الذي آتب رسالته لشھادة )آرم اله پاليزبان(لم اللغة في ايران، حد حاملي شھادة الماجستير في عأمع 

محافظة به يقصد "هل ايالم في خارج المحافظة أان لھجة (: و عند جوابه للسؤال). الفيلية(الماجستير، عن اللھجة 
  :ايليم) آرم اله پاليزبان(يقول االستاذ . )نت مع هكذا تسمية؟أبالكردية الفيلية، هل  ة، معروف"ايالم

انا اعتقد ان هذا االسم رائج في جميع المناطق الكردية و اسم معروف، اما استبدالھا، ليس فقط اليحل اي اشكالية، وانما  ‹‹
او ) مھكي: (يزيد في خلط االمور، الننا االن نرى اسماء اخرى آثيرة في الكتب التي تطبع اما في داخل او في خارج البلد مثل

ان آثير من اآراد محافظة ايالم، قد  وواحد االثباتات المھمة ه. على الصعيد الشعبي ةغير معروف هي اسماءو) پشتكوهي(
باالآراد  ونو معروف كو لحد االن يعيشون هنا)  دره هب(و ) خانقين(، )ـةزرباطي(، )يمندل(، )بغداد(هاجروا في الماضي الى مدن 

لكن . عند اهالي ايالم بشكل واسع ةظر عن ان آلمة الفيلية، غير معروفالفيلية و لھجتھم هي نفس اللھجة االيالمية، بغض الن
، )لومار(، قسم من )ةزرباطي(، )يمندل(، )خانقين(، )دهلران(، )ابدانان(، و قسم من ) هسراپل(، )مھران(، )ايالم: (في مدن

) الكردية الفيلية(لوقت الحاضر، يطلق اسم في ا... ، الخ)صالح اباد(و ) يملكشاه(، )ارآواز(، )زرين اباد(، ) هدر هب(، )چوار(
   }}.على لھجة اآراد الجنوب) الفيلية(وعلى هذا االساس قررت ان اقترح اسم  .....››. على اللغة الكردية الحالية

  

  يفضل ان نستعمل؟ - تينيةالالعربية ام ال -) الفباء(اي من الـ
يستعملون اللغة الفارسية و  -ايران و العراق- طرفي  الحدود الدولية بين  على آلىردستان اآراد جنوب آ
هذه الحقيقة شكال من اشكال التبرير لكتابة اللھجة ويمكن استخدام . فباء العربيةلن تكتبان باالیالعربية، واللت

ثاني لغة رسمیة هي فباء العربية ولان اللھجة السورانية ايضا تكتب باال يضاف الى ذلك. الفيلية باالحرف العربية
آتابة لصالح  القرار تخاذا مناسبا الّيخلق جو االمر الذي آثيرة، وجوهفي  قريبة جدا من الفيليةالعراق و في 

قواعد  ومن الناحية العملية، اما من ناحية اللفظ و النطق و المنطق اللغوي، ا هذ. فباء العربيةلاللھجة الفيلية باال
طلب مستلزمات اللفظ و النطق في اللغة الكردية بشكل عام و العربية غير قادرة على ان تلبي  االلفباءاللغة، ف

  .لھجتھا الفيلية بشكل خاص
ولو  ،خطو خطوةأن ألم، وحاولت أمل المتأآون المتأن أآون المبادر، من أن أ، قررت كبين هذا وذا

 تقدم لذلك .شبيه باختراع جھاز النقاذ سفينة مليئة بمواد نفيسة تكاد تغرق ،متواضعة في هذا المجال
 ةاالصح لالستعمال من االبجدی يه ةالالتینی ةاالبجدی نأری أ يننكول. )التينيةلالعربية و ا(مقترحي بكال االلفبائين 

 في واعدالق بین ةبمقارن مثال قم. (ةالکردی غةیر و یشوه قواعد اللغی ةالعربی ة، الن استعمال االبجدیةالعربی
  .)   ٢٥و ٢٤ن يتصریفات االفعال عند المالحظت
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  ين يعيش االآراد الفيلية؟أ
ميھرداد  (االستاذ  ااعده -ماآن االصلية للعشائر الكردية الكبرى اال -في احد مواقع االنترنيت، وجدت خارطة 

مكان تواجد ليس االآراد (هذه الخريطة مفيدة جدا لمعرفة . في امريكا )هارفرد(من جامعة  )ئيزادي.  ر
  :رطةاانظر الخ. )ایضا غرافية اللھجات الكرديةالفيلية فقط ، وانما معرفة ج

  
 نا،نا ، لكي ابين،)شنگار(و مقاطعة  )موصل(حتى جنوب مدينة  )بحيرة ورمي(، من وسط ازرقافت خطا ضا

 ي جنوب الخطأما في جنوبه أ. )الزازاآية(و ايضا  )رمانجيةوالك(هذا الخط، نتكلم اللھجة  في شمال ،االآراد
فنتكلم اللھجة  رخضاألما داخل الخط أ. )السورانية(، نتكلم باللھجة حمراال ن نصل الى الخط، والى ااالزرق

 .االحمر ولكن ما نحن االن بصدده في هذا المقترح، هو اللھجة الفيلية ومنطقتھا هي جنوب الخط. )الھورامية(
  :رطة المكبرة التاليةاانظر الخ

  
ولكن المعروف هو ان . تحديدهمايصعب ، متداخلة جدا بحيث )رمانجيةوالك(و ) لزازاآيةا(مناطق االآراد الذين يتكلمون اللھجة  

) دوملي(هي مكان مداولة اللھجة الزازاکیة و المعروفة بـاللھجة " انظر الخريطة" -بلیکان –و  - موتیكان –و  - رسيمد - المقاطعات 
وان صعوبة تحديد جغرافية تلك اللھجة، هي بسبب تواجد االآراد . زاولكن سكان تلك المناطق ایضا مختلط من الكورمانج و الزا .أیضا

  .جميع انحاء شمال آردستانفي تقريبا ، "الزازاآية" المتحدثين بالدوملییة
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فحسب الخريطة التي رسمھا االستاذ ميھرداد، ان الموقع الجغرافي للھجة الفيلية، هو القسم الجنوبي من 

  :هذه المقاطعات› الجنوب من اقصى‹شمل يآردستان، و 
  ).هر درشه(أکبر مدنھا هي و): جودیکان( مقاطعة .1
  .)ئیالم –  بدره(و اآبر مدنھا هي : ) هپا( مقاطعة .2
  ).ند هاوه نه - بروجرد(و اآبر مدنھا هي : )لکستان، ک له( مقاطعة .3
  ).هاروناوا - لی نه مه( و اآبر مدنھا هي: )ھور که( مقاطعة .4
  ).دان هم هه –ر  هنگاو هآ –آرماشان ( آبر مدنھا هيو ا: )مایی( مقاطعة .5
  ).سرشيرين هق –قين  هخان(و اآبر مدنھا هي : )گوران( مقاطعة .6
  ).ڕبيجا –  هوڕوق(و اآبر مدنھا هي : )ڕووس گه( مقاطعة .7
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  :تنويه
 .)الھورامية( و)زاآيةلزاا(-)الفيلية(-)السورانية(-)الكرمانجية(ردية تحتوي على خمس لھجات، الك اللغة •

في من اللھجة السورانية و خاصة جدا ان اللھجة الفيلية، قريبة  .اقصد هنا حال الواقع الحالي الموجود
 .)ردالنأگرميان و (: المقاطعتین

آراد الجنوب، والتي نحن بصددها هنا، اسم أنفا، اطلقت على لھجة آفي مقترحي هذا، وآما ذآرت  •
  .هذه الى ان يتفق المختصون االآراد اللغويون، على تسمية غير ؛ وذلك)اللهجة الفيلّية(

بالتاآيد هناك اآثر من محاولة . للكتابة باللھجة الفيلية )فقط محاولة بدائية(انا اعتبر هذا المقترح  •
 .مماثلة

والتي ية في القسم االول باالحرف العرب. ية الفيليةدالشرح آما مبين، هو باللغة العربية، اما االمثلة بالكر •
 .و في القسم الثاني باالحرف الالتينية )آرامیة(في االصل حروف 

ا بينھموجه التشابه الكثيرة ألولمقترحي هذا، لقرابة اللھجتين  اساسأقواعد اللھجة السورانية  تاتخذ •
تخذت امالء اللھجة الكرمانجية أفقد مالء في القسم الثاني، األ قواعد ماأ. وهي ال تعد وال تحصى

  .اسسأآ
في بعض االماآن، الجتناب ادخال الكلمات غير آردية في اللھجة الفيلية، استعملت الكلمات السورانية،  •

العربية، الن جميع اللھجات الكردية ) احترام(السورانية بدال من آلمة  )رز(آلمة استعملت : فمثال
ن لتنقيح اللھجة الفيلية آما ن االواآوارى انه . ایضا اللغة الرسمية توحید وهي خطوة نحو ،ستعملھات

  .فعلنا و نفعل في اللھجات االخرى
عن  بعضھم و سكانھا متباعدون، عيش فيھا الكرد في جنوب الوطن آبيرةيالمقاطعة الكردستانية التي  •

لذلك حاولت . البعض، و بالتالي توجد آلمات و مصطلحات آثيرة في الفيلية، تختلف من مكان الى اخر
و تداوال، دون ان اخذ بنظر  شیوعااو االآثر  االصيلة ان انتخب الكلمات الكرديةو بقدر المستطاع 
اهل منطقة خانقين : فمثال. في منطقة صغيرة نسبيا، او داخل عشيرة معينة ةتداولالماالعتبار الكلمات ا

مثلة فيجوز ان قارئا من منطقة ما، ال يرى في ا). خووم(، لكن منطقة ايالم يقولون )خاسم: (يقولون
 هو في مقترحي هذا هـزت عليّالمھم الذي رآـالشئ . هو اهذا المقترح، نفس الكلمات التي يستعملھ

اما بالنسبة لتلك الكلمات . وليس التحليالت و التنقيبات اللغوية) االسس و قواعد اللھجة و آيفية آتابتھا(
يجوز ان نعتبرها فت اللھجة الفيلية، فرعاتعدم معرفتي الكافية بجميع ل او ،التي لن استعملھا هنا، قصدا

العربية، هناك اآثر من اربع عشرة صيغة مختلفة ) آيف حالك؟(او نستعملھا آمفردات، فمثال لجملة 
. ؟ین هخاس. ؟یخاس. ؟ین هش هو. ؟یرۆچت. ؟ین هني هچ. ؟یوان هچ. ؟ینۆچ. ؟یچوين(: نوعنما، في اللغة الكردية عموما

فاآراد . هذه الحالة تنطبق على جميع اللھجات الكردية). ؟ینج هق. ؟ینين هس. ؟یچاآ. ؟یرند. ؟یباش. ؟یخوو
هل مدينة أما أ .)؟یل من هو: (، يقولون}بكسر الصاد{) هل تقصدني؟: (لونأ، عندما يس)بغداد(مدينة 

عندما هذه المشكلة تحل برأيي  .بنفس المعنىنفسه و السؤالوهو، )؟ین هرد م هگ( :يقولون) آرماشان(
  .الكتابة بھذه اللھجة ممارسة حقيقية ةمارسبم أدنب

 ،وبقیت علی شكلھا القدیم ،نھا لم تتطور آثيرااف، االسباب المجال لذآره ،اهمال اللھجة الفيلية ببسب •
او  تانقرض  ل اللھجةستعمااوبسبب عدم  ).حكیم: (فمثال إن االآراد الفیلیة لحد االن یقولون للطبیب

وبالمقابل دخل عديد . االفعال وآثير من االسماء و االفعال و الحروف مصادرآثير من صيغ  تنسي
لمات ربما تبدو آولھذه االسباب . تعابير غير الكردية في هذه اللھجةالمن االحرف و الكلمات و حتى 
االخطاء عند المحادثة، ولكن  یجوز حدوث. اءّللبعض من القر غريبة االمثلة الواردة في هذا المقترح

بسبب اهمالنا للھجتنا صرنا، . نبغي حدوثھابة مقالة او قصة او اي شكل من االشكال االدبية، اليعند آتا
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و  ھانخلط بين اسس ،الغنية، و تاثيرات اللغات االجنبية فيھا، او ايضا بحكم تطور اللھجة محليا احيانا
  .قواعدها

في التالي من الصعب الجزم بوبعض اسس القواعد في اللھجة الفيلية، تختلف من منطقة الى اخرى،  •
و  یل هن ههاو و م هزرپو هخانقين و قسرشيرين و س(، فمثال في منطقة االصلح منھا لالستعمال

تصبح  آمفرد نكرة،) چاو: (مثل آلمة )يل ه(، تتحول المفرد النكرة الى الجمع النكرة، باضافة )آرماشان
الى مفرد النكرة لتصبح جمع  )ل ه(، تضاف }دمنھا اآراد بغدا{ولكن في المناطق االخرى . )يل هچاو(

 .}ذلك الحقا ذآرعلى تي أسوف ن{. )ل هدار(تصبح  )دار( :وآذلك. )ل هچاو(تصبح  )چاو(: النكرة، مثل
حدث . ن نكتب بھذه اللھجة في المستقبل، عندئذ تحل هذه المسالة ايضاأفاذا وفقنا الله و تمكنا من 

، فتكونت الكتابة النحوية فيھا و تطورت بحكم جمع و خلط ايضا في اللھجة السورانيةنفسه الشىء 
باالضافة الى ) السوران(عيش فيھا اآراد يالمصطلحات و التعابير و الرموز من جميع تلك المناطق التي 

هذا وعلی  ...الخ )قائد / هرآرد هس(،)رقص/ما هس(،)عزاء /هپرس( :خلط آلمات الفيلية في السورانية، مثال
 ). هنگ هرئ( ،) هئمك( ،) هئیس( :من بین المرادفات الثالث)  هئیس( خترت آلمةاالساس ا

و التي  اللغة الكردیة في لدینا صورتان للتعبیر عن االصوات .و صورة  للصوتأالحرف هو رمز   •
 وعند استعمال. الحروف الالتینیة: ثانیا ."الحروف اآلرامیة" الحروف العربیة  :والأ: )الفباء(ــتسمی ب

 /الحروف الصحیحة( :أألول :للكتابة باللغة الكردیة تنقسم الحروف الی قسمین الحروف العربیة
Consonant.( والثاني: )حروف العلة/Vowels( . االول: الكلمات فتتكون من حیث االیقاع من قسمیناما: 

 /ر که-کار{ :، مثلن مقطعينالكلمات التي تتكون م: ثانیا .}عمل/کار{ :، مثلالكلمات التي تتكون من مقطع واحد
، الياتي حرفان صحیحان بصورة عامةففي اللغة الكردیة و  "الغیر الكردیة"عدا الكلمات الدخیلة . }عامل

اما اذا کانت . في المقطع الواحد من الكلمة الواحدة، بل یوجد حرف من أحرف العلة بینھما متتابعان
، }ر هـرککا{ :ان واحدا تلو االخر کما في المثال السابقالكلمة ذات مقطعين، فیجوز ان یاتي حرفان صحیح

والذي  ي، والمقطع الثان)راء(ــو ينتھي بحرف صحیح هو ال }رکا{فالمقطع االول من الكلمة والذي هو 
ن یلتقي حرفان صحیحان أاذن هنا یمكن . )آاف(ــیضا بحرف صحیح وهو حرف الأو يبدأ  }ر هک{هو 

الیوجد عدد کبیر من الدراسات . ن هذه الكلمة متكونة من مقطعينفي الكلمة الواحدة، وذلك ال
عمم في المدارس و المؤسسات الكردیة، تمنھا فلم  ةالعلمیة في قواعد اللغة الكردیة، وأما الموجود

لذلك فالمعروض هنا ليس اال دراسة و اجتھاد في المجال اللغوي، وبالتالي یستفید منه البعض، و 
من دون جمیع الحروف الصحیحة، التي الیجوزان (: جتھاد مفاده أنفھناك مثال ا. ریتحاشه البعض االخ

 ، و}دروست{مثال في آلمة  )ت،س(: الحرفين تتابع، عموما، هناك حالة شاذة عن هذه القاعدة، وهي ان
التینیة یکون عند الكتابة بال" )في مقطع واحد من الكلمة الواحدة ، یجوز ان يتتابعا}سپاس{ مثال في آلمة )پ،س(

اللھجة حروف العلة في . اجتھاد فحسب و بالتالي یتجاهله البعضیعتبر ولكن کما اسلفنا، ان هذا  ."اوضح
عدد . )وی –وو  –ۆ  – و –ی  –ێ  –  ـه  – ا( :هي رامیة او العربیةاآلف والحرعند الكتابة ب الفیلیة

–یدۆد ئه–مۆد ئه{: قلیل جدا والكلمات هي  )ۆ(ـبحرف الـ  الكلمات التي يوجد فیھا الصوت الذي یرمز له
موجودة في اللھجة الفيلية، فأنا  )o-ۆ(ـوطالما ان هذه الكلمات التي یوجد فیھا صوت الـ .}نۆد ئه–یمنۆد ئه
جد غیر آلمة أ، لم )v-ڤ(ــخر یرمز له بحرف الآهناك صوت . عتبر هذا الحرف من االبجدیة الفیلیةأ

، هو ان الواو )وو(ــو ال )و(ـالفرق الموجود بین الحرفین الـ. } ڤده هه{ :واحدة فیھا هذا الصوت وهي
فیكون  ،ین)واو(ــاما استعمال ال. }قلت/تمو{: قصیرة مثلما موجود في الكلمة )واو(الواحدة تعبر عن 

 .}قلق/ڵووهـ{: الطویلة مثلما موجود في الكلمة )واو(ـللتعبیر عن ال
–یمن خوه ئهخ –ڕاند ئه–گلم ئه{: ، مثل)  ئه(التي هي  )Prefix/االضافة(ــتبدأ باالفعال المضارعة في الفیلیة   •

- هاو هزرپو هس-قسرشيرين- خانقينفي مناطق  وجدو المقدمة، التأ )Prefix(ـ، ان هذه الـ}تارند ئه
 .و آرماشان یل هن هم
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، وهذه الخطوط  انیةبامكان الكاتب الفیلي استعمال الخطوط المستعملة في الكتابة باللھجة السور  •
 .موجودة و بكثرة علی مواقع االنترنت

  .، على شكل مالحظات مرقمة)الكتابة باللھجة الفيلية(ن مقترحي ّادو  •
مالحظة ال التنویھات السابقة و ایضا الی ي مالحظة، الرجاء العودة الىأنتھاء من قراءة اال  بعد :تنويه مھم جدا

  .مرة اخرى مو قرائتھ 2رقم 
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  "المالحظات"فھرست 
  

  ١٣في الصفحة  •
  .لھجات اللغة الكردية:  ١مالحظة 
  .الدیفتونگ:  ٢مالحظة 
  .الحرف المھم:  ٣مالحظة 
  .آيف تكتب االسماء العربية:  ٤مالحظة 
  ١٤في الصفحة  •
  .حرف األلف في بداية الكلمة:  ٥مالحظة 
  .ف الياء في نھاية الكلمةحر:  ٦مالحظة 
  ).ح(حرف الـ:  ٧مالحظة 
  ).غ(و ) ع(الحرفان :  ٨مالحظة 
  .... .و) ض(و ) ط(و ) ص(و ) ث(الحروف :  ٩مالحظة 
  ١٥في الصفحة   •
  .الصوت الخفيف و الصوت الثقيل:  ١٠مالحظة 
  ١٦في الصفحة  •
  .آتابة االرقام:  ١١مالحظة 
  ١٧في الصفحة  •
  .ر مکتوبالصوت الغي:  ١٢مالحظة 
  .الصفـة و الموصوف:  ١٣مالحظة 
  ١٨في الصفحة  •
  .حرف االبجدية:  ١٤مالحظة 
  ١٩في الصفحة  •
  .ترکيبة الجملة:  ١٥مالحظة 
  .التأنيث و التذکير و المثنی:  ١٦مالحظة 
  ٢٠في الصفحة  •
  .أدوات االستفھام : ١٧مالحظة 
  .درجات المقارنة:  ١٨مالحظة 
  ٢١في الصفحة  •
  .ات االشارةأدو:  ١٩مالحظة 
  ٢٢في الصفحة  •
  .النكرة و المعرفة:  ٢٠مالحظة 
  ٢٦في الصفحة  •
  .الضمائر:  ٢١مالحظة 
  ٢٨في الصفحة  •
  .)بوین هه(و ) بوین(: المصدران:  ٢٢مالحظة 
  ٣٠في الصفحة  •
  .صیغ األفعال:  ٢٣مالحظة 
  ٣١في الصفحة  •
  .جذور األفعال : ٢٤مالحظة 
  ٣٢في الصفحة  •
  .عال الماضيتصریفات اف:  ٢٥مالحظة 
  ٣٨في الصفحة  •
  ".التمني"تصریفات افعال المضارع و المستقبل و الشرط:  ٢٦مالحظة 
  ٤٤في الصفحة  •
  .في بعض الحاالت، یكون الفيلية بعكس السورانیة:  ٢٧مالحظة 

  ٤٥في الصفحة  •
  .االسبوع أسماء األیام:  ٢٨مالحظة 
  .أسماء فصول السنة:  ٢٩مالحظة 
  .االربعةاالتجاهات :  ٣٠مالحظة 
  ٤٦في الصفحة  •
  .االساسية في الریاضیات االربع العالمات:  ٣١مالحظة 
  .معاني بعض الكلمات و التعابیر العربية : ٣٢مالحظة 
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  للكتابة باللهجة مقترح
  الفيلية

  "اآلرامية"ة استعمال الحروف العربيعند  :القسم االول
 

  :١مالحظة  
  لھجات اللغة الكردية

 ، و)الھورامية( و )لزازاآيةا( - )الفيلية( -)السورانية( -)الكورمانجية(ي على خمس لھجات، اللغة الكردية تحتو
  .اقصد هنا حال الواقع الحالي الموجود

ارجع الی  .)ردالنأگرميان و : (في المقاطعتینمن اللھجة السورانية و خاصة جدا ان اللھجة الفيلية، قريبة 
  .الخارطة

  

  !ّمالحظة مھمة جدا :٢مالحظة 
  الدیـفـتـونـگ

  :معا باستعانة حرفين انكتبي هناك صوتان في اللھجة الفيلية،

. للتعبير عنه )ی(+)و(حرفين  ستعملناأهنا  .}فتاة/ت هـیوید{آلمة  وأ }اصبح/ویب{آما في آلمة  ،)وی(: االول
نتمكن من  ولكي. واحد صوتهما في االصل  الصوتينان هذين  .في الالتينية )Ü(الصوت يقابله حرف  اهذ

 .واحدا، یعبران معا عن هذا الصوت حرفان معا آي يصبحا يآتابة الصوت المعني اضطررنا الستعمال حرف
  .)ی(و  )و(خليط من الحرفين  هنا هذا الصوت بامعان تام، فسوف نالحظ انظفاذا تلف

 .}صوت /نگ هد{ او }حرب /نگ هج{ ،}بقرة /اـنگم{، }قمر -شھر /نگما{آما في آلمة  ،)نگ( :الثاني
  .)گ (و )ن(خليط من الحرفين  هالصوت بامعان تام، فسوف نالحظ ان انا هذظفاذا تلف

  .امنھ )گ (ـألـفي بعض المناطق يحذف 
  

  :٣مالحظة 
  االستعمالفي کثیر الو  الحرف المھم

 ــصوت شبيه بنما وا )هـ(ـو لیس حرف الـه ،)الحالة المقرونة يف -  ــه (و أ )الحالة المنفصلة يف -  ه(الحرف 
  .سوف نأتي علی ذکره الحقا .العربیة يف )الفتحة(
 

  :٤مالحظة 
  العربیة کیف تكتب االسماء

فعند الكتابة بالفيلية، فكر .. الخ.. ة، الفتحةّالكسرة، الشد: مثل قواعدية ة حرآاتّتوجد في اللغة العربية عد
  :بالقاعدة التالية

 ن ـهس هـح - هاب  هو :الكردية تكتبب العربية،في } حسن{ أو }وهاب{ سمبدال من الفتحة، آما في ا ) ـه ،  ه(
 ين هسوح :الكردية تكتببالعربية،  في }حسين{ بدال من الضمة، آما في اسم )و(
  انحسيئ  :الكردية تكتببالعربية،  في }انحسإ{ بدال من الكسرة، آما في اسم )ی،  يـ(
  *د همم هموح  :الكردية تكتبب العربية،في  }محّمد{ اسمة، آما في ّبدال من الشد )الحرف كرارـت(

  .القاعدة فقط عند الكتابة باألحرف العربیة  تتبع هذه *
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  :٥ مالحظة
  ، في بدایة الكلمة)ألف(حرف ألـ

  :، مثالعلى الكرسي، تكتب )لفأ(الـ صوتب أتبدجميع الكلمات التي 
 ) اليوم(مرو ئـ ) يذهب( چ هئـ )  سماء(سمان ئـا

  

  :٦مالحظة 
  ایة الكلمةنھ، في )یاء(حرف ألـ

  .)لعب( ىباز -)باب( ىقاپـ -)قط( ـىپش: تينخر الكلمة، يكتب بدون النقطآفي  )الياء(عندما يقع حرف 
  

  :٧مالحظة 
 ،}ڵاه هم-الحم{، }ڵما هه-مالح{: ، مثال)هـ(الـآلفظ يفي اللھجة الفيلية . ردية، الوجود له في اللغة الك)ح(ان حرف الـ

استطاعت ، بالعرب ختالط الطويلاللكن بمرور الزمن و بحكم ا. }»ن هس هخش«، اون هس ههخ ش–سنحالشيخ {
  .االخرى ايضا رديةالك اللھجات و هذا ينطبق على. )ح(حرف الـالت صوالحنجرة الكردية، ان تخرج 

  

  :٨مالحظة 
ختالط الطويل الد لھما في اللھجة الفيلية، لكن بحكم امن االحرف الكردية، و بالتالي الوجو ا، ليس)غ(، الـ)ع(حرفا، الـ

ن اهذ اوجد فيھيالحظ ان جميع الكلمات التي . عند استعمال الكلمات العربية في الكالم يستخدمان ، لعرببا
روا ّحوالتستطيع اخراج تلك االصوات، لذلك الكرد فبالتالي حنجرة . آلمات آردية ت، ليس)غ - ع ( :ناالحرف

في آخر الكلمة العربیة، فالیلفضه الکرد ) ع(واذا کان الـ .}زیز هـئ،زيزع{، }و هر هـئ،ربع{ :، مثال)ئـ(الى  )ع(حرف الـ
  .}وڵـخش هم،ولغمش{، }ت هارخ،ارةغ{: ، مثال)خ(الى  )غ(روا الـّحو آذلك و )تالئ: (، یصبح)اطالع: (بتاتا، مثال

  

  :٩مالحظة 
 يلفظھا االآرادمع الحنجرة الكردية،  صواتھاألعدم توافق و. ديةآلھا حروف غير آر ،)ذ،ظ،ض،ط،ص،ث(الحروف 

  . باصوات آردية
  :مثال، )ز(بالـ )ذ،ظ،ض(و الـ .)ت(بالـ )ط(الـو  .)س(بالـ )ص(و الـ )ث(تستبدل الـ

  " ۆرکهس" هورآ هـس، ) برصا(   هور هسـ، ) ورةـث(
 الــت، ئـ) العطا(

  " ڕڕه هز" ت ڕڕه هز، ) ةّرذ( ومز هم، ) لومظم( ولزف، ) ولضف(
، یلفظ )جراثیم: (، مثال)ت(آحرف الـ داالآرا اھیلفظف، )مزةھال(و الـ) الف(حرفا الـ) ث(اما عندما یسبق الـ

  )."تن ئه" تـینا هئ(، یلفظ )ثیناأ(. )راتـیم هج(
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  :١٠مالحظة 
  الصوت الخفیف و الصوت الثقیل

  :في االمثلة التالية، آما خفيف وثقيلصوتان، ، )ى(، )ر(، )ل( :هذه االحرفلكل من 
 :)ل(حرف الـ

  ةـلـيـقـث – ڵ  ةـفـيـفـخ – ل
  )آسالن( ، ڵ هم هت  )الرقبة(،  لـم

 :)ر(حرف الـ

  ةـلـيـقـث – ڕ  ةـفـيـفـخ – ر
  )لماذا(،  اڕ هئ  )حمل(،  ربا

 :)ى(حرف الـ

  ةـلـيـقـث – ێ  ةـفـيـفـخ – ى
  )من يذهب؟( ،؟ چ هئ یآ  )تى؟أمن ( ، هات؟ یآ

  : نمونه

  ک شعر فۆلکلۆریک یه  له گ یه تیکه
  م گه خاسه  و خانمه و به و به و به و به و به به

  م گه راسه  بان دییه وه  پا بنیه
*     *     *  

  نو  و دوسیمان له و به یمن به و تا بکه به
  من دار لیمو و و به به تو دار نارنج
*     *     *  

  ی چینیی و چوی پیاه و به ری بهجفت چاو دی
  سینی لید نه له و و به به  که ره خودام گه  له

*     *     *  
  انیب  گ له و دوشه و به به  قالی خریاگه

  شانی  و زاوا له و به به  زیران نشتگه ده
*     *     *  

  م گه خاسه  و خانمه و به و به و به و به و به به
  م گه راسه  بان دییه وه  پا بنیه

*     *     *  
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 :١١مالحظة 
  آتابة االرقام

١  
 ك هی

٢  
 دو

٣  
س 

٤  
 چوار

٥  
 نج هپ

٦  
 ش هش

٧  
 فت هه

٨  
 شت هه

٩  
  هنویـی

١٠  
  هدیـی

١١  
   هیانز

١٢  
   هدوانز

١٣  
  * هسیانز

١٤  
   هچوارد

١٥  
   هپانز

١٦  
   هشانز

١٧  
   هڤد هه

١٨  
   هژد هه

١٩  
   هنوزد

٢٠  
  بیس

٢١  
  ك هیوبیس

٢٢  
  دووبیس

٢٣  
  سوبیس

٢٤  
  چواروبیس

٢٥  
  نج هپوبیس

٢٦  
  ش هشوبیس

٢٧  
  فت ههوبیس

٢٨  
  شت ههوبیس

٢٩  
   هبیسونویـی

٣٠  
  سی

٣١  
  ك  هسیوی

٣٢  
  سیودو

٣٣  
سیوس  

٣٤  
  سیوچوار

٣٥  
  نج هسیوپ

٣٦  
  ش هسیوش

٣٧  
  فت هسیوه

٣٨  
  شت هسیوه

٣٩  
   هسیونویـی

٤٠  
  چل

٤١  
  ك هچلوی

٤٢  
  چلودو

٤٣  
چلوس  

٤٤  
  چلوچوار

٤٥  
  نج هچلوپ

٤٦  
  ش هچلوش

٤٧  
  فت هچلوه

٤٨  
  شت هچلوه

٤٩  
   هچلونویـی

٥٠  
  نجا هپ

٦٠  
  س هش

٧٠  
  فتا هه

٨٠  
  شتا هه

٩٠  
  د هو هن

١٠٠  
  د هس

١١٠  
    ییهدود سه

٢٠٠  
  د سهدو

٥٠٠  
  د پانسه

٩٠٠  
  د سه یهـنوی

١.٠٠٠.٠٠٠  
  ملیون

  .مبین بلون أحمر ).و(ـألن البعض یلفضونه بدون ال ،)28(والی ) 21(من آتابة الرقم ) و(یجوز حذف الـ - 

، و حتی في بعض المجتمعات الغربیة حسب المیثولوجیا الشرقیةو ١٣ن الرقم أل، ١٣، للرقم ) هزیاد( آثریة االآراد الفیلیة، یقولونأ *
  ).سیانزه(ولكن االصح هو  .....هتلفظمن االآراد  ب الكثیروننیجلب الحظ النحس، لذلك یتج

  
  
  
  
  



20 
 

  :٢١مالحظة 
  )عربیة فقطحرف العند الكتابة باال(مكتوب الصوت الغير 

و عالمة أنه اليوجد حرف و السورانية و الھورامية، أل الفيليةكتب في اللھجات يهناك صوت في اللغة الكردية ال
ما في اللھجتين الكورمانجية و الزازاآية اللتين تكتبان باالحرف الالتينية، أ. للتعبير عنهالعربية ) الفباء(في الـ

  .ان صوت هذا الحرف ليس نفس الصوت الموجود في اللغة االنگليزية. ليهدل عي) i(الـفحرف 
  

و ) م(عدة مرات ببطىء، و رآز على الصوت الموجود بين الحرفين الـ ،}قطن/مگ هپ{حاول ان تلفظ آلمة 
آلمة ن تلفظ أحاول : خرآاليك مثاال . ن ترى حرفا ما يبينهأنك تنطق الصوت، بدون أتالحظ ). گ(الـ
عد والفظ الكلمة السابقة  ثم ،}مگ هپ{آلمة  الذي لفظت بهبنفس الطريقة و بنفس اللحن  }حرب/نگ هج{
، في آلمة )گ(و الـ) م(ن بين الحرفين الـأة و سوف ترى ّة مرات عدّاعد الكر .}نگ هج{بعد آلمة  ،}مگ هپ{
قول أو لزيادة التوضيح . وجدي فال ،}نگ هج{كتب باالحرف العربية، اما في آلمة يال ذيوجد الصوت الي ،}مگ هپ{
ن اللغة الفارسية ايضا تكتب أساسي، و بما أن هذا الصوت موجود في اللغة الفارسية بوضوح وهو حرف أ
االآراد الذين يتمكنون من التحدث باللغة الفارسية، . كتبين أدون  لفظيالعربية، نرى ان الصوت ) الفباء(ـالب

و حرف ) نـم(من آلمة ) ن(فبين حرف الـ ،}.من بـيچاره، نه دانستم اينطور ميشود{: ثالسوف يحسونه في هذا الم
  .وجد هذه الصوتي ،}بـيچاره{من آلمة ) ب(الـ
  

  :٣١مالحظة 
 الصفة و الموصوف

  :مثال... تبع الموصوفتالصفة 

 الجمع المفرد
 " له ماه" .پن گه  یله ماهی  ئه . هپ هگ  هما ی هئ
 "د گه له جنکه" .نگن نگاره ڕه رد وه د گه یله جنکه . هنگ هنگار هر رد هوی  هگ هجنك

 " ل دیواره". بینن د گه باخچه یل دیواره . هينبد  هگ هباخچ ديوار
  

  : نمونه

  زاند؟ ئایا ئه
  رارگ له قه  وه ١٩٢٤ساڵ   لی له بوی، وه ردی نه گه و کوردستان وه رزا مهدا ١٩٢٠ت عراق ساڵ  وله ده
، نریا بان }"کوردستان عراق"پی   یژنه ئه     کی ئیسه{قسمت جنوب کوردستان  و، ـه"عصبة االمم"
ت  ل حکومه وه  رت کرده شه" عصبة االمم"لی  ، وه ی سه هه  کی ئمکه  ی عراقه ئه  ت عراق و بوییه هو ده

  .ادی کورد بک له قه حه  گشت  وهتراف یئ  که ره عراق کی گه
  .سمیی ناسریا ره  عراق وه  زوان کوردیی له ١٩٣٠ئیگل، ساڵ 
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   :١٤مالحظة 
  :حرفا ٣٢ اعددهو). عربية(الـحرف الالفيلية، با في اللھجة االبجدية الكرديةالحروف  يهها و

  E  . ه، قرمز همات هنگ ت هر  هتما هت   هـ ،  ه
  E  نيد؟ ها ناخوڕ هئ  اڕ هئ  ئه
 A  . شه خوهر اودئا ی وهمي  راودئا  ا - ئـا

 B  .دارو هاران ئـبزمسان   هل  ارانـب  ب

 P  . هيچـپيچ ـپ  همگ هـپداری  ئه  مگ هـپ  پ

 T  .ام ديردت  هنوير فري هـتنان   نوير هـت  ت

 C  . نه نگ آارێ گه هج  نگ هج  ج

 Ç  ؟ یلد قرمز بوينه اوهچڕا  ئه  اوچ  چ

 X  .چ فتن ئه هخ  وه" عومر"ن مه ی ته نیمه  فتن هخ  خ

 D  . شه وهخو  هيرود  ۆڵ لهدنگ ساز هد  نگ هد  د

 R  . وزه سه رها وه  له رگ دا به  ردا  ر

 R R  ؟دي هناآ قس یآوردي  ها وڕ هئ  اڕ هئ  ڕ

 Z  .فد وی بخهز  آه ره ، گه ت بد آه شه  رآه هه  یوز  ز

 J  .ن آه ن ئه خاوه آی مناڵ وه آتره ل يه ن و پياگ، وهژ  نژ  ژ

 S  . نه ش، گه ڕای ناخوه رما ئه هسـ  رما هـس  س

 Þ  . سه آوردستان فريه  لهامی، ش  امیش  ش

 F  !م و قسی آه  ريهفآار : ل ئويشن دانايه  هريف  ف

 V  . د یه ئه  دمای شانزه ،  دهڤ ی هه شماره   دهڤ هه  ڤ

 Q  . شه ويل، خوهقئاو   لهسناو : ل ئويشن آورده  ليوق  ق

 K  . نيه وردآنيا وت  وردستان ، تهآ  وردستانآ  ك

 G  .مان بنیمن له په هگـ  رز له  رکه هگ  پ هگ  گ

 .  Lد ك ئه ويهلچ  رژه ، بهلی چ شماره  لچ  ل

 L L  .دد زان، گوم ئه گی نهـزوان دا  رآه هه!  هرو   هرو  ڵ

 M  .داد ی، قويت ئه گه آهار خۆرام  رام  م

 N  .ساو قه ڕای وا، گوشت ئه ـهنانـڕای  ئه نانـ: نل ئويش آورده  ناـن  ن

 H  .ێوسار ناد ههـسوار بی   وسار هـه  هـ

 O  ؟ چه  یدهۆخوازی بد ئه  یۆبد  ۆ

 W /U  .ديرد وچا ونيا د س ته رآه هه  ود  و
 Û  .ید آه ڵ نهووس چ ماڵ آه! خودایا  ڵووچ  وو

 Î  .ن خوه ئه ی، چایراآ خوه  رژه سن، به سان هه آه  یچا  ی

 Ê  نويسنيمن؟ همان ن زوان خوه  وه ێد ئه  ؟ێد ئه  ێ

 Ü  . قايمه  ك، فريهوي دار به  كوي هب  یو
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  :٥١مالحظة 
  الجملة ةترآيب

اي الترى جملة في اللغة الكردية بدون ). جمل فعلية(في اللغة الكردية، آلھا ) جملة اسمية(التوجد  .١
، ان هذه الجملة في العربية تعتبر جملة )  هواز  گه ره ده( وأ)  هتاق وه  گه ره ده(و أ، ) هتاآ هو  هگ هر هد( :مثال). فعل(

فعل (و هو وجد فيھا فعل فياما في اللغة الكردية، . وجد فيھا اي فعلي، ال)الباب مفتوح(خبرية اسمية، 
 وأ )ـه( :، وهو الحرف الموجود في اخر الجملة.ناتي على ذآره الحقا في هذه المالحظة). بدون زمن

  ). ه(
 :للمضارع و المستقبل{ ، و}.خواردمراك  ۆخ :للماضي{: يقع في اخر الجملة، مثال اآثر االحیان يف) الفعل( .٢

 . }! هبخوراك  ۆخ :لالمر{ ، و}.يمن هخو هئراك  ۆخ
  :)ماضي ، مضارع ، امر( يكون على صيغة) الفعل( .٣

  ).خواردم ، خواردم هبخواردام ، خواردبويم ، ئ( :له حاالت عديدة مثل): فعل الماضي(الـ •
اي ان  .مختلف }لحن –فونوتيك  –لفظ {ايضا، و لكن بـ) زمن المستقبل(يدل على : )المضارعفعل (الـ •

 سو :للمستقبل{ و. }.م هخو هئ خۆراکی  هئیس :للمضارع{: مثال ل المضارع هو نفسه للمستقبل ايضاالفع
  .}.م هخو هئ خۆراکی

في الحالة المقرونة، ) ـه( :كتب هكذايثمة فعل مساعد في اللغة الكردية، خال من الزمن، و  •
  ). هواز  هگ هر هد یل هو  هنين هر  هگ هما( :مثال. في الحالة المنفصلة) ه( :وهكذا

  ).خواردم ئاو(: ، مثل)مفعول به(او بـ. )دجم هئ دنيا( :، مثل)فاعل(الجملة اما بـ أتبد .٤
، العادي) راء(بالـ یجوز آتابتهلك ، لذ}راء ثــقـيـلـة{ :ي، ه)راء(بـحرف الـ َأي آلمة تبدأفي اللغة الکردیة  .٥

  .لتسھیل عملیة الكتابة فقط وذلك
  

  :١٦مالحظة 
  نيث و التذآير و المثنىأالت

  

: و السورانية، بعكس باقي اللھجات الثالث االخرى الفيليةاللھجتين في ) تانيث و تذآير( دوجيال •
 ).، الھورامية الزازاآية ،الكرمانجية (
  :مثال

 .نثؤمالمذآر اوالقصد به يجوز ان ي ،)تو( المنفصلذا الضميره .بچم تول  هتوام و
 .ثنؤمالاو  مذآرال يقصد به، يجوز ان )وان ئه( المنفصل هذا الضمير .ن هد هـتم ئسم هد وان ئه

  

 .ردية بتاتاك، فال توجد في اللغة ال)المثنى(اما صيغة  •
  :مثال

 ؟چن هئ ردگدان هه  هئيو
هو فاعل في حالة الجمع، بغض النظر  ،) هئيو(هذا الضمير المنفصل 

 .في اللغة العربية ى، يصبح مثـن)ردگدان هه(عن ان الفاعل 
، )واحد(فما زاد عن ). الجمع(و) المفرد: (اذن، هناك فقط صيغتان في اللغة الكردية عامة وهما. المثال واضح

 ).جمع(هو 
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 :١٧مالحظة 
  )صفة االستفھاميةالضمير االستفھامي و ال(دوات االستفھام أ

 ؟ئايا
 )؟هل(

 ؟بنويسند یيل هف  هو تويند هئ ئايا
 * ؟وئاخ
 )ترى؟(

 د؟د هآوردستان ئازاد ئ ئاخو

 ؟چوين
 )؟آيف(

 ؟دآا هآار ئ چوين،  هآين هم ی هئ
 ؟یآ
 )؟من(

 بداد؟ـتم سم هد دتوين هئ یآ

 ؟ن هچ
 )؟آم(

 ئوتوميل ديرن؟ ن هچ  هئيو
 ؟ هآام -  ؟آام

 )؟ّاي(
 ؟د هئ شد هخو تم  همآا  هل

 ؟اڕ هئ
 )؟لماذا(

 ؟دي هناآ قس یآورد  هو اڕ هئ
 ؟آو هل،؟آو
 )؟اين(

 ؟ هآو هلدان ما ،؟آو دان هاما

 ؟ هچ، ؟س هچ
 )؟ماذا(،)ما؟(

 ؟دي هآ هئ  هچ، ؟ هس هچ  هي
 ؟ی هآ
 )؟متى(

  ؟یس هپيد ر هم و هگ هنام ی هآ
 پيد؟  هسي هم ر هگ هنام ی هآ

  .آثیر من المناطق يف الصیغة ههذ ستعملالت *
  

  :١٨مالحظة 
  درجات المقارنة

  
  
  

  :مثلةأ
 الدرجة الثالثة للمقارنة الدرجة الثانية للمقارنة الكلمة
 ترينفيش ترفـيشـ  * هفـري
 ترينپـ هگ ترپـ هگ پ هگ
 تريننينـ هر ترينـن هر نني هر

 ترينئازا ترئازا ئازا

في درجة ) ترين(و ) تر(ضافة الا و. }لكل قاعدة، شواذها{، ةتخرج عن القاعدة، و تعتبر شاذ ،اعند تصريفھ) فريه(ان الكلمة  *
الحالتين هما نفسھما في  ىالن آل. نيالفیلیمن قبل بعض  نتستعمالو، )رين هت(و ) ر هت(من  رديتانالمقارنة الثانية و الثالثة، هما آ

  .اللغة الفارسيةستعمل في درجات المقارنة في فت، )رين هت(و ) ر هت(اما . بقية اللھجات الكردية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .الدرجة الثانية للمقارنة=  تر+  )الصفة( الكلمة
  القاعدة  .الدرجة الثالثة للمقارنة=  ترين + ) الصفة( الكلمة



24 
 

  :١٩مالحظة 
  االشارة) دواتأ(سماء أ

 مثال سماء االشارةأ
 هو

 .في اللغة العربية )يا( :و تعني
 !ئازاد ب هو

  )للقریب(  هيها
 )للبعيد(  هوها

قریب و شخص او شيء من  على لداللةلتستعمل 
 .للغة العربيةفي ا )هاهي -هاهو(: وتعني ،بعيد

  . همان هگ هما  هيها . هآرماشان  هوها
و أیضا ) هو ئه) + (ها: (أصل االداة، مرآب من آلمتین 

 ). یه ئه) + (ها(

  هي،  ی هئ،   هي هئ
 .في اللغة العربية )و هذهأهذا (تعني و 

 . هس هنآو  هفري  هخش هن ی هئ،  هآوردستان ی هخش هن  هي

  هيان،   هيان هئ
 .في اللغة العربية) الءؤه(ني و تع

 . هئينگليز  هي  یل هآوردن، و  هيان هئ

 و هئ،   هو هئ
 .في اللغة العربية) و تلكأذلك (تعني و 

 . هـ›نگ هر هه‹  هت هدویـی و هئ، ناو  هتيگ هدویـی  هو هئ

 وان هئ،   هوان هئ
 .في اللغة العربية) اولئك(تعني  و

 .خاسن ل هورآ،  هور هيارو هان ل  هوان هئ

  یره  ئه
  .في اللغة العربية) هنا(تعني  و

   یره له
فیه تحدید  بالذات و في هذا المکان(تعني  و

  .)جوغرافي
  ” ئۆره” وره ئه

  .في اللغة العربية) هناک(تعني  و
  ” لۆره”  وره له

في ذلک المکان بالذات و فیه تحدید (تعني  و
  .)جوغرافي

  .کوردستانه  یره ئه ناو
  

  .دی  سه هاتمه  یره لهمن 
 ). یره ئه) + ( له: (أصل االداة، مرآب من آلمتین 
  

  ؟ س ناوی چه وره ئه
  

  ؟ وره له س هه  چه
 ). وره ئه) + ( له: (أصل االداة، مرآب من آلمتین 
  

  

  : نمونه
  : وتنه  له پیـشینه

  .وسار نادد سوار بی هه •
  .ساو ڕای قه وا و گوشت ئه ڕای نانه نان ئه •

  .سوار  گلد نادده نه سوار تا •
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  :٢٠مالحظة 
  و المعرفة النكرة

  )وی –وو  –ۆ  – و –ی  –ێ  –  ـه  –ا ( :هي ،حروف العلة في الفيلية
، النعرف عن اي طفل يجري الحديث، )طفل - مناڵ : (مثال. اسم لشيء او اشياء غير معلومة المالمح :النكرة

   "مبینة باللون االحمرفي المثال العلة  حروف" :مثال). نكرة(وبھذا يكون االسم 
الکلمة تنتھي بحرف 

  عللة
  ویش  وون  ود  * ۆئن جی ئ  ییچ هق  قس   هرد په  اـگ

الکلمة تنتھي بحرف 
  صحیح

  ر هس  بان  فت چه  وش که  گ هب  م هد  ز په  س هد

المنضمات (و معناها ) NGO – جی ئۆ ئن: (تیت بكلمة انگلیزیةأ، )ۆ(تنتھي بحرف العلة  في اللھجة الفیلیة لعدم وجود کلمة *
  .ةات القادممرال يفالحاجة لتکرار هذه المعلومة  .)غیر الحکومیة

  

، و بھذا يكون به ي طفل يقصدأ، فنعرف )طفلال -  گه مناه: (مثال. اسم لشيء نعرفه و نعرف معالمه :المعرفة
  "رحروف العلة في المثال مبینة باللون االحم" :مثال). معرفة(االسم 
   گه یهـویش  گه هوون   گه هود   گه هۆئن جی ئ   گه یهـیـیچ هق   گهـقس   گه هرد په   گهاـگ

  گه هر هس   گه بانه  گه فته چه   گه وشه که  گه هگ هب  گه هم هد  گه هز په  گه هس هد

  :یوجد اسلوبان لتحویل النكرة الی المعرفة
النكرة  }کیخا{: هنا اضفنا کلمة }، الشیخ المسن  گه خا پیرهکی{: اضافة النكرة الی اسم معرفة، مثال :االسلوب االول
  .الی معرفة }کیخا{المعرفة، وبھا حولنا نكرة الـ } گه پیره{الی آلمة 

  :اقسام ٣ینقسم الی  :االسلوب الثانيو
  .تحویل مفرد النکرة الی مفرد المعرفة. ١
  .تحویل مفرد النکرة الی جمع النکرة. ٢
  .الی جمع المعرفةتحویل مفرد النکرة . ٣
 

 : نمونه
  )شامی کرماشانی(ی  لهی هشعر  کی له یه  له گ یه تیکه

  س کرانشینی ده  م وه بکه  چه
  نیسینیقم  م هه س به کهر هه  داد وه

  یتان ی شه چکه ی کوڕی دیرن جوو وه یه
  یوان ناو ئه  یدهـد تس و هه خه  سو وه
  انو س و تیرکه ڕیخ ده  پ له وجی  وه

 ئستکان  یده ڕای قووری ده ید ئه خه
  بان  نگی بایده ده ێت نیر س جۆره که
  شکینی رم نه رگ سه مه جوانه شیبو

 س کرانشینی ده  م وه بکه  چه
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  ):مفرد المعرفة(الى ) مفرد النكرة(تحويل  .١
A.  خرها، آى ال)  گه(تضاف  من حروف العلة، )ێ ،  ـه ، آ( هذه االحرف بأحد) مفرد النكرة(اذا انتھى

 :مثال ).مفرد المعرفة(فتتحول الى 

  مفرد المعرفة  اداة التعریف  مفرد النكرة
   گهاگی =  گه+   اگی
   گه همات ته  =  گه+    همات ته
   گهـقس  =  گه+   قس

 

B.  خرها، فتتحول آالى )  گه یه(تضاف  من احرف العلة،) وی ، ی(حرفین الحد أب) مفرد النكرة(اذا انتھى
  :مثال ).المعرفةمفرد (الى 

  مفرد المعرفة  اداة التعریف  مفرد النكرة
   گه هیچا =  گه یه+   یچا

، و االضافة کذلك، لذلك )ی(الکلمة تنتھي بحرف الـ
 .الحاجة لتکراره

   گه هویش  =  گه یه+   ویش
، و االضافة کذلك، لذلك )ی(الکلمة تنتھي بحرف الـ

  .الحاجة لتکراره
 

C.  وآذلك جمیع االحرف الصحیحة من احرف العلة،) ۆ ، وو ،و (ف وحرالهذه حد أب) مفرد النكرة(اذا انتھى ،
 :مثال ).مفرد المعرفة(الى اخرها، فتتحول الى )  گه ه(تضاف 

  مفرد المعرفة  اداة التعریف  مفرد النكرة
  حرف علة مفرد النكرةنھایة 

ود    گه هود  = گه ه+  
   گه هوون   = گه ه +  وون

   گه هۆئن جی ئ   = گه ه +  ۆئن جی ئ
 حرف صحیح مفرد النكرةنھایة 

  گه هـگ به   = گه ه+   گ به
  گه هدار  = گه ه+  دار
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  ):جمع نكرة(الى ) مفرد نكرة(تحويل  .٢
A.  الى اخره،) ل گه(تضاف ، من حروف العلة )ێ ، ـه ،ا ( هذه االحرف باحد) مفرد النكرة(اذا انتھى 

صوت الی ) گ(ویحول البعض حرف الـ، )ل گه(، من االضافة ) گ(کثیرا ما يحذف الحرف " ).جمع النكرة(فيتحول الى 
 :مثال ").هاء(الـ صوت هنا، قریب من)   گ( وذلك من اجل تسھیل تلفظه، ان صوت حرف الـ). ياء(حرف الـ

  جمع نكرة  اداة التعریف  مفرد النكرة
  ل گهاگ  = ل هگ +   اـگ
  ل گه همات ته   = ل هگ +    همات ته
  ل گهـقس   = ل هگ+   قس

 

B.  الى اخره، ) ل یه(من حروف العلة، تضاف  )وی ، ی( هذين الحرفين باحد) مفرد النكرة(اذا انتھى
 :مثال  ).جمع النكرة(فيتحول الى 

 

C.  وآذلك جمیع االحرف الصحیحة من احرف العلة، )ۆ ، وو ،و (حرفین الباحد ) مفرد النكرة(اذا انتھى ،
 :مثال ).جمع النكرة(الى اخره، فتيحول الى )  ل هـ/ ل ه(تضاف 

 

  جمع النكرة  اداة التعریف  مفرد النكرة
  حرف علة مفرد النكرةنھایة 

ود   ل هود =  ل ه  + 
  ل هوون  =  ل ه  +  وون

   ل هۆئن جی ئ   = ل ه +  ۆئن جی ئ
 حرف صحیح مفرد النكرةنھایة 

 ل هکار  =  ل ه  +  کار
 ل هفۆن له ته =  ل ه  + فۆن له ته

) یل ه(یحولون المفرد النکرة الی جمع النکرة، باضافة  )و آرماشان یل هن ههاو و م هزرپو هين و سخانقين و قسرشير(: هالي مناطقأ
 ...یل هدار –یل هنوو –یل هشوی –یل هچاو :مثال. علی المفرد النکرة فتتحول الكلمة الی جمع معرفة

  .یشكلون االغلبیة یكون من االفضل اتباع هذه الطریقة آقاعدة الن سكان مناطق المذآورة في االعلی
  
  

  جمع النكرة  اداة التعریف  مفرد النكرة
  ل هیچا  =  ل یه  + یچا

لك ، و االضافة کذلك، لذ)ی(الکلمة تنتھي بحرف الـ
  .الحاجة لتکراره

  ل هویش =  ل یه  + ویش
، و االضافة کذلك، لذلك )ی(الکلمة تنتھي بحرف الـ

  .الحاجة لتکراره
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  ):جمع معرفة(الى ) مفرد النكرة(تحويل  .٣
A.  الى اخره، فيتحول الى )  گه له گه(، تضاف )ێ ،  ـه ، ا: (باحد حروف العلة) المفرد النكرة(اذا انتھى

ان صوت  ، وذلك من اجل تسھیل تلفظھا،) گه له گه(، من االضافة )البدایة ، گ(کثیرا ما يحذف الحرف " ).الجمع المعرفة(
 :مثال ").هاء(الـ صوت هنا، قریب من) گ( الحرف الـ

  جمع معرفة  اداة التعریف  مفرد النكرة
   گه له گهاکیخ =  گه له گه+   اکیخ
   گه له  گه هسین ده  =  گه له گه+    هسین ده
   گه له گهـقس  =  گه له گه+   قس

 

B.  الى اخره، )  گه له یه(حروف العلة، تضاف  من) وی ، ی( هذين الحرفين باحد) مفرد النكرة(اذا انتھى
 :مثال  ).جمع معرفة(فيتحول الى 

  

C. وآذلك جمیع االحرف الصحیحة من احرف العلة،) ۆ ، وو ، و(حرفین الباحد ) مفرد النكرة(انتھى  اذا ،
  :مثال ).جمع معرفة(الى اخره، فيتحول الى )   گه له ـه/ گه له ه(تضاف 

  جمع معرفة  اداة التعریف  مفرد النكرة
  حرف علة مفرد النكرةنھایة 

وک    گه له هوک =   گه له ه  + 
   گه له هووزار  =   گه له ه  +  ووزار

   گه  له هۆئن جی ئ   = گه  له ه +  ۆئن جی ئ
 حرف صحیح مفرد النكرةنھایة 

  گه له هز په  =   گه له ه  +  ز په
  گه له هوشـ که =   گه له ه  + وش که

  
 
  
  
  
  
  
  

  جمع معرفة  اداة التعریف  مفرد النكرة
   گه له هیچا =   گه له یه  + یچا

، و االضافة کذلك، لذلك )ی(الکلمة تنتھي بحرف الـ
  .الحاجة لتکراره

   گه له هویش  =   گه له یه  +  ویش
، و االضافة کذلك، لذلك )ی(الکلمة تنتھي بحرف الـ

  .الحاجة لتکراره
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  :٢١مالحظة 
  :الضمائر نوعان

  

  :يو عند تصريف الفعل في الجملة، وهأ االتتغير حسب موقعھ: الضمائر المنفصلة .١
  :مثال. للجمع) وان هئ ،  هئيو ،  هئيم(للمفرد، و )  و هئ ، تو ، من(

 معــــــــــــــــــــالج فردــــــــــــــالم
 .يمن هخو هئ یدو چا  هئيم .م هخو هئ یك چا هي من
 .؟سن هآن  هچ  هئيو "یچ هئ" .چد؟ هئ یل آ هو تو
 .ديرن ڵدو منا وان هئ "ناآا". ناآاد قس و هئ

  :وهي)  هخو(بدا بـت ، الن جميعھا) هخو(الضمائر  اوجد ست حاالت اخرى للضمائر المنفصلة، اسميھت
  :مثال. للجمع) یان خوه ،  دان خوه ،  مان خوه(للمفرد، و )  ی خوه ،د  خوه ،م  خوه(

 معــــــــــــــــــــالج فردــــــــــــــالم
  )من(للضمير  :م هخو

 .چم هئ م هخو! چو هتو ن
  ) هئيم(للضمير  :مان هخو

 .ـيمنچ هئ مان هخو آيش هت ن هزي هتو ئ
  )تو(للضمير  :د هخو

 .هاتد د هخو! وتم همن ن
  ) هئيو(للضمير  :دان هخو

 .ی هآردم هئ م هخو ؟،نت آرد هآ هش دان هخوا ڕ هئ
  )و هئ(للضمير  :ی هخو

 .یب ی هخو ی هآردم همن ن
  )وان هئ(للضمير  :يان هخو

 .گن ه هب يان هخو بنيشن  هئيو
 

 :ستة ااو عند تصريف الفعل في الجملة وعدده اتتغير حسب موقعھ: متصلةالضمائر ال .٢
 :فعل الماضيالمع  •

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مثال للمفرد
  .من خواردنادو   .الجملة يف) من(لضميربدال من ا )م:(الضمیر المتصل
  .خواردید/ددو نان خوارد   .الجملة يف) تو(لضميربدال من ا )د:(الضمیر المتصل

  .نان خوارددو    .يصیغة الفعل آما ه .الجملة يف) و هئ(لضميربدال من ا )الشيء(

 مثال  للجمع
 .يـمننان خوارددو   .الجملة يف) ئيمه(لضميربدال من ا )يمن:(الضمیر المتصل
  .ندو نان خوارد   .الجملة يف)  هئيو(لضميربدال من ا )ن:(لالضمیر المتص
  .ننان خوارددو    .الجملة يف) وان هئ(لضميربدال من ا )ن:(الضمیر المتصل
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 :و المستقبلأفعل المضارع المع  •
 مثال  للمفرد

 .مچ هئ ڵما یاڕ هئ  .الجملة يف) من(لضميربدال من ا )م: (الضمیر المتصل
  .دچ ڕای ماڵ ئه ئه   .الجملة يف) تو(لضميربدال من ا )د: (ر المتصلالضمی

  )د(يجوز حذف الـ .دچ ڕای ماڵ ئه ئه   .الجملة يف) و هئ(لضميربدال من ا )د: (الضمیر المتصل

 مثال  للجمع
 .يـمنچ هئ ڵما یاڕ هئ  .الجملة يف)  هئيم(لضميربدال من ا )يمن:(الضمیر المتصل
  .نچ هئ ڵما یاڕ هئ   .الجملة يف)  هئيو(لضميربدال من ا )ن(:الضمیر المتصل
  .نچ هئ ڵما یاڕ هئ   .الجملة يف) وان هئ(لضميربدال من ا )ن:(الضمیر المتصل

لی و بعض مناطق اخری اليوجد عالمة الفعل  نه ، کرماشان، مههاو رپوزه قين، سه هسرشيرين، خان هق(قسم من سكان في آالم 
  )٢٣انظر مالحظة  .} م خوه ئه {: لكن االصح هو. }م خوه{، وانما }م خوه ئه{الیقولون : ثالم.  ئه: المضارع

  

 :آمضاف اليه •

 للمفرد
 .الجملة يف) من(لضميربدال من ا )م: (الضمیر المتصل
  .الجملة يف) تو(لضميربدال من ا )د: (الضمیر المتصل
   .الجملة يف) و هئ(لضميربدال من ا )ی: (الضمیر المتصل

 للجمع
 .الجملة يف) ئيمه(لضميربدال من ا )مان:(الضمیر المتصل
  .الجملة يف) ئيوه(لضميربدال من ا )دان:(الضمیر المتصل
  .الجملة يف) وان هئ(لضميربدال من ا )يان:(الضمیر المتصل

  :مثال
 معـــــــــــــــــالج فردــــــــــــالم

 انمـگدا نام)    هئيم( مگدا م )   من(
 دانـگدا ندا)    هئيو( دگدا د )   تو(
 يانـگدا نيا)  وان هئ( یگدا ی)    و هئ(
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 ٢راجع مالحظة  :٢٢مالحظة 

  "الکینونة و التملك" ،)بوین هه(و ) بوین(المصدران 
  :ريف، مثالبھان في المعنى، ولھما حاالت خاصة في التصاتشم، تقريبا )بوین هه(و ) بوین(هناك مصدران 

  المستقبل  المضارع  الماضي  المصدر

  دد ئهآار   س ههآار   بوی ههآار   بوین هه
  دد ئهنین  ره  هنین ره  بوینین  هر  بوین

  

 ).ü(هما حرف واحد  معا، )ویـ ، وی(الحرفان :هتصریفات جمیع و) بوین( :المصدر يها هو

  بوین
  وان هئ   هئیو   هئیم  و هئ  تو  من
  نوان هئ  ن هئیو  یمن هیمئ   هو هئ  دتو ممن
  من
 مبوی

  تو
  دبوی

  و هئ
  بوی

   هئیم
  منبوی

  هئیو
  نبوی

  وان هئ
  نبوی

  من
 یاتامبویـ

 تو
  یاتایدـبوی

 و هئ
  یاتاـبوی

   هئیم
  یاتایمنبویـ

   هئیو
  یاتانبویـ

  وان هئ
  یاتانـبوی

  من
 ـبویمبوی

 تو
  بویدـبوی

 و هئ
  بویـبوی

   هئیم
  ـبویمنبوی

   هئیو
  بوینـبوی

  وان هئ
  بوینـبوی

  من
  همبوی

  تو
   هدبوی

  و هئ
   هیـبوی

   هئیم
   همنـبوی

   هئیو
   هنبوی

  وان هئ
   هنبوی

 من
 مو-ب

 تو
  دو-ب

  و هئ
  دو-ب

   هئیم
  یمنو-ب

   هئیو
  نو-ب

  وان هئ
  نو-ب

 من
 م-و هئ

 تو
  د-و هئ

  و هئ
  دو هئ

   هئیم
  یمنو هئ

   هئیو
  نو هئ

  وان هئ
  نو هئ

  من
 م هیبویـ

  تو
  د هیـبوی

 و هئ
  ی هیـبوی

   هئیم
  مان هیبویـ

   هئیو
  اند هیـبوی

  وان هئ
  یان هیـبوی

 ،ھماقع بیني لذينن اليفوذلك لفصل الحر .ان الشارحة بمثابة سكون قصیرجدا يآمقطعین؛ ا أقري، )- (الشارحة ه جزئت يالفعل الذ     
بشكل  أقري يكلو "١٢مالحظة  يالمذآور ف يالحرف الالمرئ"الغیر مرئي الصوت  البرازحرفا واحدا، ومن الناحیة اخری  الیكونا يآ

حد أو باالحری أ االساسیة المشكلة يه هالحقیقة هذ يف .تسجیلھا عند الكتابة بالفیلیة هذه الشارحة فقط لفھم الحالة، الیجوز .صحیح
  .جودالي االفضل و اه منطقیا ان االبجدیة الالتینیة .اللغة الكردیة دوینتلدم قدرة االبجدیة العربیة على عاالثباتات 
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 ).ü(حرف واحد دائما معا، هما ) وی،  ویـ(الحرفان :هتصریفات مع جمیع) بوین هه( :ا المصدرنهو

صبح يعادة  )تان(الملحق و .وذلك مع جمیع الضمائر )ویمـب هه(و  )ویمـبـبوی(التصریف  ي وسط الكلمة فيف) ب(الـحرف لفظ يعادة ال
  .اذن الفرق فيما بینهما ،)دان(
  

   زاند؟ ئایا ئه
  . یل کوردستانه پترین شاره کرماشان گه •

  ."بخار"مو ه "انجماد"نکیرچو  "سائل"یشل: دیرێ" حالة"ئاو، س دۆخ  •
 . کردگه مام نه ته" إبتدائیة" نواگین" مدرسة"ی  ندنگه هبرناردشۆ، خو •

 . شییه وهرخ یال، سه ناو له "معنی"ی  واته •
  . هانه یل جه رووار ئامازۆن، پنترین روواره •

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  بوین هه
  وان هئ   هئیو   هئیم  و هئ  تو  من
  من
 م هس هه

  تو
  د هس هه

  و هئ
  ی هس هه

   هئیم
  مان هس هه

   هئیو
  دان هس هه

  وان هئ
  یان هس هه

 من
 مبوی هه

 تو
  دبوی هه

  و هئ
  بوی هه

  هئیم
  منبوی هه

   هئیو
  نبوی هه

  وان هئ
  نبوی هه

  من
 میاتابویـ هه

  تو
  یاتایدبویـ هه

  و هئ
  یاتابویـ هه

 هئیم
  یاتایمنبویـ هه

   هئیو
  یاتانبویـ هه

 وان هئ
  یاتانبویـ هه

  من
 م هیبویـ هه

  تو
  د هیبویـ هه

  و هئ
  ی هیبویـ هه

  هئیم
  مان هیبویـ هه

   هئیو
  دان هیبویـ هه

 وان هئ
  یان هیبویـ هه

 من
  همبوی هه

 تو
   هدبوی هه

  و هئ
   هیـبوی هه

  هئیم
   همنبوی هه

   هئیو
   هنـبوی هه

  وان هئ
   هنـبوی هه

 من
 مب هه

 تو
  دب هه

  و هئ
  دـب هه

  هئیم
  یمنـب هه

   هئیو
  نب هه

  وان هئ
  نب هه

 من
 مدۆ هئ

 تو
  دیۆ هئ

  و هئ
  دد هئ

  همئی
  یمندۆ هئ

   هئیو
  ندۆ هئ

  وان هئ
  ندۆ هئ

  من
 م هیبویـ هه

  تو
  د هیبویـ هه

  و هئ
  ی هیبویـ هه

  هئیم
  مان هیبویـ هه

   هئیو
  دان هـیبوی هه

 وان هئ
  یان هیبویـ هه
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  :٣٢مالحظة 
  صيغ االفعال

  :مثال ،)ن(تنتھي بحرف الـ اھجميعو .مرآبو  بسيط: المصادر نوعان :المصدر •
  )تعليق( ندارآرد

  :المصدر مرکب من
  )کردن+   دار(

  )طيران( نباگرد
  :المصدر مرکب من

 )گردن+   باڵ(

  )نھوض( نسا هه
  :المصدر مرکب من

 )نسا+   ڵ هه(

  )ضرب( نلیدا
  :المصدر مرکب من

 )دان+   لی(

  )والدة( نداگبوی له
  :المصدر مرکب من

  )بوین+ داگ +   له(

  )تـزحلق( نسربرد
  :المصدر مرکب من

 )بردن+   سر(

  )وجود( نووی هه -نبوی هه
  .المصدر بسیط

ولكنھا  "بوین هه": صل الكلمة هيأ
 ).و(الی ) ب(ـتحولت الرت وّتطو

  )تلصيق( نلكان
 .المصدر بسیط

  )آلأ( نخوارد
.المصدر بسیط  

  )مناداة( نیچ
.المصدر بسیط  

  )وقوع( نفت هآ
.المصدر بسیط  

  )رآض( نوی ده
 .المصدر بسیط

 .)فعل ماضي تام للشخص الثالث(، يصبح لدينا )ن(عندما تحذف منھا عالمة المصدر
  

  "}خواردن{:المصدر هنا" :مثال. لفةمختله صيغ   :الفعل الماضي •
 ماضي التام ماضي البعيد ماضي المستمر ماضي الشرط

 خواردم من خواردبويممن  خواردیام -  خواردم ئهمن  بخواردیام - بخوارداممن 
 دخواردی -  خواردد تو خواردبويدتو  خواردیاید -  خواردد ئهتو  بخواردیاید - بخواردايدتو 
 خوارد و ئه خواردبویو  ئه خواردیاد - خوارد ئهو  ئه اردیادبخو - بخواردا و ئه
 خوارديمنئيمه  خواردبويمن  ئيمهخواردیایمن - خوارديمن ئه  ئيمه بخواردیایمن - بخواردايمن  هئيم

 خواردنئيوه  خواردبوينئيوه  خواردیاین -  خواردن ئهئيوه  بخواردیان -  بخواردانئيوه 
 خواردنوان  ئه خواردبوينوان  ئه خواردیان - خواردن ئهوان  ئه دیانبخوار -  بخواردانوان  ئه

  ).ماضي البعید(الـفي وسط الفعل في صیغة ) ب(عادة اليلفظ حرف الـ
  

آثرية االفعال أو .صيغة المضارع هي نفس الصيغة المستقبلية :الفعل المضارع و المستقبل •
 .أو حاالت الشواذ ."ذو مقطعین"ل مرکبا، اذا کان الفع، اال ) هئـ: (بالحرف أبدتالمضارعة، 

 ود ده ئه دچ ئه دس ئه داد ئهلي وای ئه خواد ئهخر ی سه هه
  داد ئه  گرد ئهبا  دوسديرد  فد آه ئه  ند سه ئه  ڕآد ئه  هارد ئه

کعالمة ) ئه(یوجد حرف الـال .)و بعض مناطق اخری و آرماشان یل هن ههاو و م هزرپو هخانقين و قسرشيرين و س(: في آالم سكان
یكون من االفضل ان ال یتبع هذه الطریقة . }في آخر الكلمة) د(طبعا يجوز حذف حرف الـ{. ند، باگرد فد، سه که :للفعل المضارع، مثال

 ٢١ة انظر مالحظ .هذه العالمة للفعل المضارع موجودة في أآثریة اللھجات الکردیة، وهي االصح آقاعدة لغویة آقاعدة الن 
 

و ) ناأ/من: (اال في الحالتين. االمر هو ايعاز من فرد الى جماعة او العكس :الفعل االمر •
نفسنا أمر على أن نأيضا أ، واليمكن نحن "قواعديا"النني ال آمر على نفسي ). نحن/ ئيمه(
 ).او استفھام للتمني(صيغة بل . اليعتبر صيغة أمر !.بنویسنیمن –!  بنویسم –!  بنویسنم: مثال. "قواعديا"
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   :٢٤مالحظة 
  تحلیل مصادر االفعال لترآیب صیغ مختلفة لالفعال

 .نانظرالمالحظتین المقبلتی. لتصریف االفعال ،الثانيالجذر و  الجذر االولیستعان بقانون 
  للمصدر، يالجذر الثان

لتصریف الفعل المضارع و تستعمل 
 و الشرط المستقبل

  للمصدر، الجذر االول
  لتصریف الفعل الماضي تستعمل

 الماضي التامعادة یكون الفعل في حالة 
 .للشخص الثالث الغائب

  المصدر
) ن(ي الـهعالمة المصدر 

 .الواقعة في اخر الكلمة

  . و الفعل حسب التصریفأفي مقدمة المصدر )  هن(و أ) نا: (ي فتضافللمثبت واما للمنفهذه 
 بارین باری بار
 بوین بوی وو
 جمین / جمستن جمی/  جمست ج/  جم

 چرین چری چر
 چوین چوی چ
 خستن خست خس

 خواردن خوارد خوا/   هخو
 خورانن خوران خور
 فتن هخ فت هخ ف هخ
 دان دا دا
 رانین رانی ران
 نین سه / نستن هس نی سه/  نست هس ن هس

 شوردن شورد شور
 آردن آرد  هآ/ آا 

 آوتان آوتا آوت
 گردن گرد گر
 نان/ این ن نا ن
 نویسین / نویسانن  نویسا/  نویسان نویس
 هاتن هات ی
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  ).٤٢انظر مالحظة . (الجذر هنا یعني جذر المصدر :٢٥مالحظة 

  : لجميع الضمائر المنفصلة) فعال الماضيا(ات تصريف
  ):من(للضمير  الفعل الماضي •

  .)وی –وو  –ۆ  – و –ی  –ێ  –  ـه  –ا ( :هي ،الفيليةحروف العلة في 
 یل هن ههاو و م هزرپو هقسرشيرين و س(: سكان قسم من موجودة في آالمالفعال صيغ هي ، المكتوبة باللون االحمر التصریفاتجمیع 

 .ایضا باللون االحمر هي قاعدة خاصة بھم والتي کتبتھا لھم النمختلف،  تبتھم بشكلآ .)و بعض مناطق اخری و آرماشان
 ماضي التام ماضي البعيد ماضي المستمر شرطماضي ال المصدر

عندما يحذف منه {
عالمة المصدر 

، يصبح لدينا )ن(الـ
فعل ماض تام 

 }ثالثال للشخص

  ام +جذراالول +  ب
 انتھى الجذر بحرف اذا{

یحذف هذا الحرف و علة، 
 }ياتام :له ضافت

  بـويم+ جذراالول  م + جذراالول +  ئه
عادة الینطق حرف 

 )ب(ـال

  الولجذرا
 م+ 

  یام+جذر االول+ب
 انتھى الجذر بحرف اذا{

ثم یحذف هذا الحرف علة، 
  }یام تضاف االضافة

  یام+جذر االول
 انتھى الجذر بحرف اذا{

ثم یحذف هذا الحرف علة، 
  }یام تضاف االضافة

 خواردن
  امخواردبـ

  بخواردیام
  مخوارد ئه

  خواردیام
 مخوارد بويمخوارد

 آوتان
  یاتامـكوتبـ

 وتیامبک
  مآوتا ئه

 کوتیام
 مآوتا بويمآوتا

  جمستـن
 جمین

  امجمستبـ
 بجمیام

  مجمست ئه
 جمیام

  بويمجمست
 *جمیابویم/جمیبویم

  مجمست
 جمیم

 يـنچ
  یاتامچبـ

 بچیام
  ميچ ئه

 چیام
 ميـچ بويميـچ

 فتـن هخ
  امـفت هخبـ

 فتیام بخه
  مفت خه ئه
 فتیام خه

 مفت هخ بويمفت هخ

  نستـن هس
 نین سه

  امنست هســب
 نیام بسه

  منست هس ئه
 نیام سه

  بويمنست هس
 نیبویم سه

  منست هس
 نیم سه

 شووردن
  امشووردبـ

 بشووردیام
  مشوورد ئه

 شووردیام
 مشوورد بويمشوورد

 چوين
  یاتامچـبـ

 مبچیا
  مچوي ئه

 چیام
 مچويـ بويمچويـ

 آردن
  امكردبـ

 بکردیام
  مآرد ئه

 کردیام
 مآرد بويمآرد

 رانيـن
  امیاتانـبـ

 مبانیا
  مڕانيـ ئه

 مرانیا
 مراني بويمراني

  نويسانـن
 نویسین

  * یاتامـنويسـبـ - امنويسانبـ
 بنویسیام

  منويسان ئه
 نویسیام

  بويمنويسان
 نویسابویم

  منويسانـ
 نویسام

 بوین
  یاتامـبـبـ

 *اتامبـ - *یاتامبـ
  مبوی ئه

 *بویام
 مبوی بويمبویـ

  .التصريف شاذ عن القاعدة *
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  ):تو(للضمير  الماضي الفعل •
  .)وی –وو  –ۆ  –و  –ی  –ێ  –  ـه  –ا ( :هي ،حروف العلة في الفيلية

 یل هن ههاو و م هزرپو هقسرشيرين و س(: سكان قسم من موجودة في آالمالفعال صيغ هي ، جمیع التصریفات المكتوبة باللون االحمر
 .لھم قاعدة خاصة بھم والتي کتبتھا هي ایضا باللون االحمرآتبتھم بشكل مختلف، الن  .)و بعض مناطق اخری و آرماشان

 ماضي التام ماضي البعيد ماضي المستمر ماضي الشرط المصدر

عندما يحذف {
منه عالمة 
، )ن(المصدر الـ

يصبح لدينا فعل 
ماض تام 
}للشخص الثالث

  ايد +جذراالول + ب 
  )د(ـوهنا عادة الینطق حرف ال

، انتھى الجذر بحرف علة اذا{
 ضافیحذف هذا الحرف و ت

 }ياتايد :له

 + جذراالول د+  جذراالول +  ئه
  بـويد

عادة الینطق 
 )ب(ـحرف ال

 د+ جذراالول 

  یاید+جذر االول+ب
علة،  انتھى الجذر بحرف اذا{

ثم تضاف یحذف هذا الحرف 
  }یایداالضافة 

  یاید+جذر االول
 انتھى الجذر بحرف اذا {

یحذف هذا الحرف علة، 
  }یایداالضافة  ثم تضاف

  ید+جذر االول
  )د(عادة التلفظ حرف الـو

 خواردن
  ایدخواردبـ  گه ئه

  بخواردیاید
  دخوارد ئه

 خواردیاید
 بويدخوارد

  دخوارد
 دخواردی

 آوتان
  ياتايدكوتـب

 بکوتیاید
  دآوتا ئه

 کوتیاید
 بويدآوتا

  دآوتا
 کوتاید

  جمستـن
 جمین

  ایدجمستـبـ
 بجمیاید

  دـجمست ئه
 جمیاید

  بويدجمست
 جمیبوید

  دجمست
 )١(جمید

 يـنچ
  ياتايدچب

 بچیاید
  دـيچ ئه

 چیاید
 )١(ديـچ بويديـچ

 فتـن هخ
  ایدفت هخبـ

 فتیاید بخه
  دفت خه ئه
 فتیاید خه

 بويدفت هخ
  دفت هخ
 فتید خه

  نستـن هس
 نین سه

  ایدنست هسبـ
 نیاید بسه

  دـنست هس ئه
 نیاید سه

  بويدنست هس
 نیبوید سه

  دنست هس
 )١(دنی سه

 شووردن
  ایدشووردب

 بشووردیاید
  دشوورد ئه

 شووردیاید
 دشوورد بويدشوورد

 چوين
  ياتايدــچب

 بچیاید
  دچوي ئه

 چیاید
 دچويـ بويدچوي

 آردن
  ایدكردب

 بکردیاید
  دآرد ئه

 کردیاید
 بويدآرد

  دآرد
 کردید

 رانيـن
  ياتايدانـب

 بانیاید
  **د يـڕان ئه

 ڕانیاید
 )١(** دـيران بويدـراني

  ويسانـنن
 نویسین

  ایدنويسانب
 بنویسیاید

  دنويسان ئه
 نویسیاید

  بويدنويسان
 نویسابوید

  دنويسانـ
 *نویسید

 بوین
  ببیاید - ياتايد ــببـ
 *اتایدبـ -  *ياتايدـب

 دبوی بويدبوی دبوی ئه

عدة، الننا اذا طبقنا القاعدة، الفعل آما في االفعال االخری، وهذا الیعتبر شاذا عن القا) د(، ولیس )ید(هي ) ڕانید ئه(الفعل اضافة  **
 ).د(و لیس حسب القاعدة ) ید(اذن یجب ان تكون االضافة . وهذا هو فعل مضارع، ولیس ماضیا) ڕاند ئه: (یصبح

   .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
 .هماالفعل وبداية االضافة هما نفس الحرف، لذلك یترك أحد حرف نھاية )١(
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  :)و ئه(للضمير  الفعل الماضي •
  .)وی –وو  –ۆ  –و  –ی  –ێ  –  ـه  –ا ( :هي ،حروف العلة في الفيلية

 یل هن ههاو و م هزرپو هقسرشيرين و س(: سكان قسم من موجودة في آالمالفعال صيغ هي ، جمیع التصریفات المكتوبة باللون االحمر
 .بھم والتي کتبتھا هي ایضا باللون االحمر آتبتھم بشكل مختلف، الن لھم قاعدة خاصة .)و بعض مناطق اخری و آرماشان

 ماضي التام ماضي البعيد ماضي المستمر ماضي الشرط المصدر

عندما يحذف {
منه عالمة 
، )ن(المصدر الـ

يصبح لدينا فعل 
ماض تام 
}للشخص الثالث

  ا +جذراالول +  ب
انتھى الجذر بحرف علة،  اذا{

 :له ضافیحذف هذا الحرف و ت
 }ياتا

 الولجذرا+   ئه

  بـوی+ جذراالول 
عادة الینطق  

 )ب(ـحرف ال

 جذراالول

  یاد+جذر االول+ب
علة،  انتھى الجذر بحرف اذا{

ثم تضاف یحذف هذا الحرف 
  }یاداالضافة 

  یاد+جذر االول
 انتھى الجذر بحرف اذا{

یحذف هذا الحرف ثم علة، 
  }یادتضاف االضافة 

 خواردن
  اخواردبـ  گه ئه

 بخواردیاد
  خوارد ئه

 خواردیاد
 خوارد بویخوارد

 آوتان
  یاتاكوتـب

 بکوتیاد
  آوتا ئه

 کوتیاد
 آوتا بویآوتا

  جمستـن
 جمین

  اجمستبـ
 بجمیاد

  جمست ئه
 جمیاد

  بویـجمست
 جمیبوی

  جمست
 جمی

 يـنچ
  یاتاچب

 بچیاد
  یچ ئه

 چیاد
 یچ بویيـچ

 فتـن هخ
  افت هخبـ
 فتیاد بخه

  فت خه ئه
 فتیاد خه

 فت هخ بویـفت هخ

  نستـن هس
 نین سه

  انست هسبـ
 نیاد بسه

  نست هس ئه
 نیاد سه

 بویـنست هس
  نست هس

 نی سه

 شووردن
  اشووردب

 بشووردیاد
  شوورد ئه

 شووردیاد
 شوورد بویشوورد

 چوين
  یاتاچـب

 بچیاد
  یچو ئه

 چیاد
 یچو بویچويـ

 آردن
  اكردب

 بکردیاد
  آرد ئه

 کردیاد
 آرد بویآرد

 رانيـن
  یاتاانـب

 بانیاد
  یڕان ئه

 رانیاد
 یران بویـراني

  نويسانـن
 نویسین

  *یاتاـنويسب - انويسانب
 بنویسیاد

  نويسان ئه
 نویسیاد

  بویـنويسان
 نویسابوی

  نويسان
 نویسا

 بوین
  *یاتابـ -  یاتاــببـ
 ادـیـبـب - * اتابـ

  بوی ئه
 بیاد

 یبو بویـبوی

  .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
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  :) ئيمه(للضمير  الفعل الماضي •
  )وی –وو  –ۆ  –و  –ی  –ێ  –  ـه  –ا ( :هي ،حروف العلة في الفيلية

 یل هن ههاو و م هزرپو هقسرشيرين و س(: سكان قسم من موجودة في آالمالفعال صيغ هي ، جمیع التصریفات المكتوبة باللون االحمر
 .لتي کتبتھا هي ایضا باللون االحمرآتبتھم بشكل مختلف، الن لھم قاعدة خاصة بھم وا .)و بعض مناطق اخری و آرماشان

 ماضي التام ماضي البعيد ماضي المستمر ماضي الشرط المصدر

عندما يحذف منه عالمة {
، يصبح )ن(المصدر الـ

لدينا فعل ماض تام 
 }للشخص الثالث

  بـويمن+ جذراالول  يمن+  جذراالول+   ئه منیا+  جذراالول+  ب
عادة الینطق  

 )ب(ـ حرف ال

 يمن+  جذراالول

  یایمن+جذر االول+ب
علة،  انتھى الجذر بحرف اذا{

ثم تضاف یحذف هذا الحرف 
  }یمنیااالضافة 

  یایمن+جذر االول
 انتھى الجذر بحرف اذا{

یحذف هذا الحرف علة، 
  }یمنیاثم تضاف االضافة 

 خواردن
  منیاخواردبـ  گه ئه

 بخواردیایمن
  یمنخوارد ئه

 خواردیایمن
 یمنخوارد بویمنخوارد

 آوتان
  )١(منیاكوتـب

 بکوتیایمن
  یمنآوتا ئه

 کوتیایمن
 یمنآوتا بویمنآوتا

  جمستـن
 جمین

  منیاجمستب
 بجمیایمن

  یمنـجمست ئه
 جمیایمن

 یمنجمست بویمنجمست

 يـنچ
  منیایچب

 بچیایمن
  )١(یمنچ ئه

 چیایمن
 )١(یمنچ بویمنيـچ

 فتـن هخ
  منیافت هخب
 فتیایمن بخه 

  یمنفتـ خه ئه
منفتیای خه  

 یمنفت هخ بویمنفت هخ

  نستـن هس
 نین سه

  منیانست هسب
 نیایمن بسه

  منیـستـن هس ئه
 نیایمن سه

 بویمننست هس
  یمننست هس

 نیمن سه

 شووردن
  منیاشووردب

 بشووردیایمن
  یمنردوشو ئه
 ردیایمنوشو

 یمنشوورد بویمنشوورد

 نـچوي
  منیاـيوچـب

 بچیایمن
  )١(یمنچو ئه

 چیایمن
 )١(یمنچو بویمنچويـ

 آردن
  منیاكردب

 بکردیایمن
  یمنآرد ئه

 کردیایمن
 یمنآرد بویمنآرد

 رانيـن
  منیایـانـب

 بانیایمن
  )١(یمنـڕان ئه

 ڕانیایمن
 )١(یمنران بویمنراني

  نويسانـن
 نویسین

  منیانويسانب
 بنویسیایمن

  یمنـنويسان ئه
 نویسیایمن

 بویمننويسان
  یمننويسان

 نویسیمن

 بوین
  بوییایمن  – منیاویـبـبـ

  *منییاتاویبـ
 *بیاتیامن -  *منیاتاـب

  )١( یمنبو ئه
 *بیایمن

 )١(یمنبو بویمنبویـ

   .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
   .هماالفعل وبداية االضافة هما نفس الحرف، لذلك یترك أحد حرف نھاية )١(
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  ): ئيوه(للضمير  الفعل الماضي •
  )وی –وو  –ۆ  –و  –ی  –ێ  –  ـه  –ا ( :هي ،حروف العلة في الفيلية

 یل هن ههاو و م هزرپو هقسرشيرين و س(: سكان قسم من موجودة في آالمالفعال صيغ هي ، جمیع التصریفات المكتوبة باللون االحمر
 .آتبتھم بشكل مختلف، الن لھم قاعدة خاصة بھم والتي کتبتھا هي ایضا باللون االحمر .)و بعض مناطق اخری و آرماشان

 ماضي التام ماضي البعيد ماضي المستمر ماضي الشرط  رالمصد

عندما يحذف منه {
عالمة المصدر 

، يصبح )ن(الـ
لدينا فعل ماض 
تام للشخص 

 }الثالث

  ان+ جذراالول +  ب
یحذف انتھى الجذر بحرف علة،  اذا{

 }ياتانله  ضافهذا الحرف و ت

  نبـوي+  جذراالول ن+  جذراالول +  ئه
عادة الینطق  

 )ب(ـحرف ال

 ن+  جذراالول

  یاین+جذر االول+ب
علة،  انتھى الجذر بحرف اذا{

ثم تضاف یحذف هذا الحرف 
  }ینیااالضافة 

  یاین+جذر االول
علة،  انتھى الجذر بحرف اذا{

ثم تضاف یحذف هذا الحرف 
  }ینیااالضافة 

 خواردن
   گه ئه
  انخواردبـ

 بخواردیاین

  نخوارد ئه
 خواردیاین

 نخوارد بوینخوارد

 آوتان
  ياتانكوتـبـ

 بکوتیاین
  نآوتا ئه

 کوتیاین
 نآوتا بوینآوتا

  جمستـن
 جمین

  انجمستبـ
 بجمیاین

  نجمست ئه
 جمیاین

  بوینجمست
 وینبجمیا

 نجمست

 يـنچ
  ياتانچبـ

 بچیاین
  نيچ ئه

 چیاین
 نيـچ بوینيـچ

 فتـن هخ
  انفت هخبـ
 فتیاین خه

  نفت خه ئه
فتیاین خه  

 نفت هخ بوینفت هخ

  تـننس هس
 نین سه

  اننست هسـبـ
 نیاین بسه

  ننست هس ئه
 نیاین سه

  بویننست هس
 *نوین سه

 ننست هس

 شووردن
  انردوشوبـ
 ردیاینوبشو

  نردوشو ئه
 ردیاینوشو

 نشوورد بوینردوشو

 چوين
  ياتانچـبـ

 بچیاین
  نچوي ئه

 چیاین
 نچويـ بوینچويـ

 آردن
  انكردبـ

 بکردیاین
  نآرد ئه

 کردیاین
 نآرد بوینآرد

 ـنراني
  ياتانانـبـ

 بانیاین
  نڕانيـ ئه

 ڕانیاین
 نراني بوینـراني

  نويسانـن
 نویسین

  اننويسانبـ
  *ياتانسـنویبـ

 بنویسیاین

  ننويسان ئه
 نویسیاین

 ننويسانـ بویننويسان

 بوین
  ياتانبـبـ

  *اتانبـ -  *ياتانـبـ
 *بیاتیاین

  نبوی ئه
 *بیاین

  *بوین هه
 *دان هــیــبوی

 نبوی

  .اذ عن القاعدةهذا التصريف ش *
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  ):وان ئه(للضمير  الفعل الماضي •
  )وی –وو  –ۆ  –و  –ی  –ێ  –  ـه  –ا ( :هي ،حروف العلة في الفيلية

 یل هن ههاو و م هزرپو هقسرشيرين و س(: سكان قسم من موجودة في آالمالفعال صيغ هي ، جمیع التصریفات المكتوبة باللون االحمر
 .آتبتھم بشكل مختلف، الن لھم قاعدة خاصة بھم والتي کتبتھا هي ایضا باللون االحمر .)و بعض مناطق اخری و آرماشان

 ماضي التام ماضي البعيد ماضي المستمر ماضي الشرط  المصدر

عندما يحذف منه {
عالمة المصدر 

، يصبح لدينا )ن(الـ
فعل ماض تام 
 }للشخص الثالث

  ان+ جذراالول +  ب
انتھى الجذر بحرف علة،  اذا{
له  ضافحذف هذا الحرف و تی

 }ياتان

  نبـوي+ جذراالول  ن+  جذراالول +  ئه
عادة الینطق  

 )ب(ـحرف ال

 ن+  جذراالول

  یان+جذر االول+ب
علة،  انتھى الجذر بحرف اذا{

ثم تضاف یحذف هذا الحرف 
  }نیااالضافة 

  یان+جذر االول
انتھى الجذر  اذا{

یحذف علة،  بحرف
ثم تضاف هذا الحرف 
  }نیا االضافة

 خواردن
   گه ئه
  انخواردبـ

 بخواردیان

  نخوارد ئه
 خواردیان

 نخوارد بوينخوارد

 آوتان
  ياتانكوتـبـ

 بکوتیان
  نآوتا ئه

 کوتیان
 نآوتا بوينآوتا

  جمستـن
 جمین

  انمستجبـ
 بجمیان

  نجمست ئه
 جمیان

 بوينجمست
  نجمست
 جمین

 يـنچ
  ياتانچبـ

 بچیان
  نيچ ئه

 چیان
 نيـچ بوينيـچ

 فتـن هخ
  انفت هخبـ

 فتیان بخه
  نفت خه ئه
فتیان خه  

 نفت هخ بوينفت هخ

  نستـن هس
 نین سه

  اننست هسـبـ
 نیان بسه

  ننست هس ئه
 نیان سه

 ننست هس بويننست هس

 شووردن
  انردوشوبـ
 ردیانوبشو

  نردوشو ئه
 ردیانوشو

 نردوشو بوينردوشو

 چوين
  ياتانچـبـ

 بچیان
  نچوي ئه

 چیان
 نچويـ بوينچويـ

 دنآر
  انكردبـ

 بکردیان
  نآرد ئه

 کردیان
 نآرد بوينآرد

 رانيـن
  ياتانانـبـ

 بانیان
  نڕانيـ ئه

 ڕانیان
 نراني بوينراني

  نويسانـن
 نویسین

  *ياتانـنویسـب - اننويسانبـ
 بنویسیان

  ننويسان ئه
 نویسیان

  بويننويسان
 نویسابوین

  ننويسانـ
 نویسان

 بوین
  *ياتانـبـ - ياتانبـبـ
 اتیانبی -  *اتانبـ

  نبوی ئه
 بیان

  *بوين هه
 *دان هیبوی

 نبوی

  .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
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  :٢٦مالحظة 
  :لجميع الضمائر المنفصلة) "التمني" المضارع و المستقبل و الشرط( فعالات أتصريف

  ):من(للضمير  ،)"التمني"المضارع و المستقبل و الشرط( فعالالأ •
  .)وی –وو  –ۆ  –و  –ی  –ێ  –  ـه  –ا ( :هي ،حروف العلة في الفيلية

 یل هن ههاو و م هزرپو هقسرشيرين و س(: سكان قسم من موجودة في آالمالفعال صيغ هي ، جمیع التصریفات المكتوبة باللون االحمر
 .مرآتبتھم بشكل مختلف، الن لھم قاعدة خاصة بھم والتي کتبتھا هي ایضا باللون االح .)و بعض مناطق اخری و آرماشان

 الشرط المستقبل المضارع المصدر
  عندما يحذف منه عالمة المصدر{
، يصبح لدينا فعل ماض تام )ن(

 }للشخص الثالث

، الفرق نفس صیغة المضارع{ م+  جذر الثاني +  ئه
 }"بوین"الوحيد في تصریف 

م+  جذر الثاني+  ب  
  م+  جذر الثاني

 خواردن
  م هخو هئ ئمرو

 م خوه
  م هخو هئسوو 
 م وهخ

 م خوهبـ  گه ئه

 آوتان
  مآوت هئ ئمرو

 کوتم
  مآوت هئ سوو

 کوتم
 مكوتـبـ  گه ئه

  جمستـن
 جمین

  مجم هئ ئمرو
 )١(جمم

  مجم هئسوو 
 جمم

 مجمبـ  گه ئه

 يـنچ
  مچ هئ ئمرو
 )١(چم

  مچ هئسوو 
 چم

 مچبـ  گه ئه

 فتـن هخ
  مف هخ هئ ئمرو
 )١(فم خه

  مف هخ هئسوو 
 فم خه

 مف هخبـ  گه ئه

  نستـن هس
 نین سه

  من هس هئ ئمرو
 )١(نم سه

  من هس هئسوو 
 نم سه

 مـن هسبـ  گه ئه

 شووردن
  مروشو هئ ئمرو

 )١(شوورم
  مروشو هئسوو 

 شوورم
 مشووربـ  گه ئه

 چوين
  مـچ هئ ئمرو

 چم
  مـچ هئسوو 
 چم

 مچبـ  گه ئه

 آردن
  م هآ هئ ئمرو
 م که

  م هآ هئسوو 
 م که

 م هكبـ  گه ئه

 رانيـن
  مڕان هئ ئمرو
 )١(انمر

  مڕان هئسوو 
 انمر

 مانـبـ  گه ئه

  نويسانـن
 نویسین

  منویس هئ ئمرو
  *منویسن هئ

 )١(نویسم

  منویس هئسوو 
  *منویسن هئ

 نویسم

  منويسنبـ  گه ئه
 بنویسم

 بوین
  *م هس هه ئمرو

 م هه
  *مدۆ هئ -  مو هئسوو 

 بم
  )١(مووبـ  گه ئه

 بویم

علی المعنی الكلمة التدل بدون هكذا قراءة سوف {. وآذلک القسم الالتیني ١٢انظر مالحظة ). من -را : (تقرأ کمقطعین مثال )١(
 )رانم(نقرأ آلمة  ماذا ل مثالف، ان لم نقرأه بصورة صحيحة اخری معانيتدل الی  ،صیغ اخریل، وفي بعض الحاالت "أسوق" المراد

راقب هذه المعلومة في تصريفات الضمائر اآلتية، الني " .}"فخذي"ي ، أضمیر التملك لكلمة الفخذسوف تدل المعنی الی  ،بصورة صحیحة
  ."قليلة سوف لن اعيد ذآرها اال في حاالت

  .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
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  ):تو(للضمير  ،)"التمني"- المضارع و المستقبل و الشرط( فعالالأ •
  .)وی –وو  –ۆ  –و  –ی  –ێ  –  ـه  –ا ( :هي ،حروف العلة في الفيلية

 یل هن ههاو و م هزرپو هقسرشيرين و س(: سكان قسم من موجودة في آالمالفعال صيغ هي ، جمیع التصریفات المكتوبة باللون االحمر
 .آتبتھم بشكل مختلف، الن لھم قاعدة خاصة بھم والتي کتبتھا هي ایضا باللون االحمر .)و بعض مناطق اخری و آرماشان

 شرطال المستقبل المضارع المصدر

عندما يحذف منه عالمة {
  المصدر

، يصبح لدينا فعل ماض )ن(
 }تام للشخص الثالث

   د + جذر الثاني +   هئ
الضافة اانتھى الجذر بحرف علة،  اذا{

 و هنا عادة الینطق،  یدتكون 
 })د(الـالحرف 

، نفس صیغة المضارع{
الفرق الوحيد في 

 }"بوین"تصریف 

  د+ جذر الثاني +  ب
لجذر بحرف علة، انتھى ا اذا{
و هنا عادة ،  يدالضافة تكون ا

 })د(الینطق الحرف 
  دي+  جذر الثاني

 خواردن
  ید هخو هئ ئمرو

 ید هخو
  ید هخو هئ سوو

 ید هخو
 يد خوهبـ  گه ئه

 آوتان
  دآوت هئ ئمرو

 کوتید
  دآوت هئ سوو

 کوتید
 دكوتــب  گه ئه

  جمستـن
 جمین

  دجم هئ ئمرو
 جمید 

  دجم هئ سوو
 جمید 

 دجمـب  گه ئه

 يـنچ
  دچ هئ ئمرو
 یدچ

  دچ هئ سوو
 یدچ

 دچـب  گه ئه

 فتـن هخ
  دف هخ هئ ئمرو
 فید هخ

  دف هخ هئ سوو
 فید هخ

 دف هخـب  گه ئه

  نستـن هس
 نین سه

  دن هس هئ ئمرو
 نید هس

  دن هس هئ سوو
 نید هس

 دنـ هسـب  گه ئه

 شووردن
  دشوور هئ ئمرو
 شوورید 

  دشوور هئ سوو
 شوورید 

 دشوورـب  گه ئه

 چوين
  دچ هئ ئمرو

 چید
  دچ هئ سوو

 چید
 دچـب  گه ئه

 آردن
  ید هآ هئ ئمرو

 کید
  ید هآ هئ سوو

 کید
 يد هكـب  گه ئه

 رانيـن
  دڕان هئ ئمرو
 انیدر

  دڕان هئ سوو
 انیدر

 دانــب  گه ئه

  نويسانـن
 نویسین

  دنویس هئ ئمرو
  *دنویسن هئ

 نویسید

  دنویس هئ سوو
  *دنویسن هئ

 سیدنوی
 دنويسنـب  گه ئه

 بوین
  *د هس هه ئمرو

 ید هه

  دو ئه سوو
  *یددۆ هئ
 هاید / بوید

 دووـب  گه ئه

 .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
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  ):و ئه(للضمير  ،)"التمني"- المضارع و المستقبل و الشرط( فعالالأ •
  )وی –وو  –ۆ  –و  –ی  –ێ  –  ـه  –ا ( :هي ،حروف العلة في الفيلية

 یل هن ههاو و م هزرپو هقسرشيرين و س(: سكان قسم من موجودة في آالمالفعال صيغ هي ، جمیع التصریفات المكتوبة باللون االحمر
 .آتبتھم بشكل مختلف، الن لھم قاعدة خاصة بھم والتي کتبتھا هي ایضا باللون االحمر .)و بعض مناطق اخری و آرماشان

 الشرط المستقبل المضارع المصدر

عندما يحذف منه عالمة {
  المصدر

، يصبح لدينا فعل ماض )ن(
 }تام للشخص الثالث

  د +جذر الثاني +   هئ
انتھى الجذر بحرف علة،  اذا{

 }دالضافة تكون ا
في کلتى الحالتین الینطق عادة 

 .)د(الحرف 

، الفرق نفس صیغة المضارع{
 }"بوین"الوحيد في تصریف 

  د+ جذر الثاني +  ب
الجذر بحرف علة،  انتھى اذا{

  }دالضافة تكون ا
في کلتى الحالتین عادة 

 .)د(الینطق الحرف 
  د+  جذر الثاني

 خواردن
  د اخو هئ ئمرو

 د خوه
  د اخو هئ ئمرو

 د خوه
 دخواـب  گه ئه

 آوتان
  ـدآوتـ  هئ ئمرو

 )١(کوتد
  ـدآوتـ  هئ ئمرو

 کوتد
 دكوتــب  گه ئه

  جمستـن
 جمین

  ـدجم  هئ ئمرو
 )١(جمد

  ـدجم  هئ ئمرو
 جمد

 دجمـب  گه ئه

 يـنچ
  ـدچ  هئ ئمرو
 )١(دچ

  ـدچ  هئ ئمرو
 دچ

 دچـب  گه ئه

 فتـن هخ
  ـدف هخ  هئ ئمرو
 )١(فد هخ

  ـدف هخ  هئ ئمرو
 فد هخ

 دف هخـب  گه ئه

  نستـن هس
 نین سه

  ـدن هس  هئ ئمرو
 )١(نـد هس

  ـدن هس  هئ ئمرو
 نـد هس

 دنـ هسـب  گه ئه

 شووردن
  ـدشوور  هئ ئمرو

 )١(شوورد
  ـدشوور  هئ ئمرو

 شوورد
 دشوورـب  گه ئه

 چوين
  ـدچ  هئ ئمرو

 چـد
  ـدچ  هئ ئمرو

 چـد
 دچـب  گه ئه

 آردن
  دآا  هئ ئمرو
 د که

  دآا  هئ ئمرو
 د که

  دكاـب  گه ئه
 د بکه

 رانيـن
  ـدڕان  هئ ئمرو
 )١(انـدر

  ـدڕان  هئ ئمرو
 انـدر

 دنـاـب  گه ئه

  نويسانـن
 نویسین

  ـدنویس  هئ ئمرو
  * ـدنویسن  هئ
 )١(نویسـد 

  ـدنویس  هئ ئمرو
  * ـدنویسن  هئ

 نویسـد 
 *دنويسنـب  گه ئه

 بوین
  *ی هس هه ئمرو

 س هه

 دو ئه سوو
  * دد هئ

 بوود
 دووـب  گه ئه

بدون هكذا { ).i(یوجد صوت ) دال(و الـ) راء(ن بین الـفي الكتابة الالتینیة تكون أوضح ال). د -  شوور: (تقرأ کمقطعین مثال )١( 
  .القسم الالتینيوآذلک  ١٢مالحظة انظر  }شوورد: قراءة سوف تدل الی صیغة الماضي

  .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
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  ):ئيمه(للضمير  ،)"التمني"- المضارع و المستقبل و الشرط( فعالالأ •
  )وی –وو  –ۆ  –و  –ی  –ێ  –  ـه  –ا ( :هي ،حروف العلة في الفيلية

 یل هن ههاو و م هزرپو هقسرشيرين و س(: سكان قسم من موجودة في آالمالفعال صيغ هي ، جمیع التصریفات المكتوبة باللون االحمر
 .رآتبتھم بشكل مختلف، الن لھم قاعدة خاصة بھم والتي کتبتھا هي ایضا باللون االحم .)و بعض مناطق اخری و آرماشان

 الشرط المستقبل المضارع المصدر
  عندما يحذف منه عالمة المصدر{
، يصبح لدينا فعل ماض تام )ن(

 }للشخص الثالث

 یمن + جذر الثاني +  هئ
، الفرق نفس صیغة المضارع{

 }"بوین"الوحيد في تصریف 
يمن+  جذر الثاني + ب

  یمن+  جذر الثاني

 خواردن
  یمن هخو هئ ئمرو

 یمن هخو
  یمن هخو هئ ئمرو

 یمن هخو
 یمن خوهـب  گه ئه

 آوتان
  یمنآوتـ هئ ئمرو

 یمنآوتـ
  یمنآوتـ هئ ئمرو

 یمنآوتـ
 یمنـكوتـب  گه ئه

  جمستـن
 جمین

  یمنجم هئ ئمرو
 جمیمن 

  یمنجم هئ ئمرو
 جمیمن 

 یمنـجمـب  گه ئه

 يـنچ
  یمنچ هئ ئمرو
 یمنچ

  یمنچ هئ ئمرو
 یمنچ

 یمنچـب  گه ئه

 فتـن هخ
  یمنف هخ هئ ئمرو
 فیمن هخ

  یمنف هخ هئ ئمرو
 فیمن هخ

 یمنـف هخـب  گه ئه

  نستـن هس
 نین سه

  یمنن هس هئ ئمرو
 نیمن هس 

  یمنن هس هئ ئمرو
 نیمن هس 

 یمننـ هسـب  گه ئه

 شووردن
  یمنشوور هئ ئمرو
 شووریمن 

  یمنشوور هئ ئمرو
 شووریمن 

 یمنشوورـب  گه ئه

 چوين
  یمنچ هئ ئمرو
 چیمن 

  نیمچ هئ ئمرو
 چیمن 

 یمنچـب  گه ئه

 آردن
  یمن هآ هئ ئمرو
 یمن هآ 

  یمن هآ هئ ئمرو
 یمن هآ 

 یمن هكـب  گه ئه

 رانيـن
  یمنڕان هئ ئمرو
 انیمنر

  یمنڕان هئ ئمرو
 انیمنر

 یمنانــب  گه ئه

  نويسانـن
 نویسین

  یمننویس هئ ئمرو
  * یمننویسنـ هئ ئمرو

 نویسـیمن

  یمننویس هئ سوو
  *یمن نویسنـ هئ سوو

 ویسـیمنن
 یمننويسنـب  گه ئه

 بوین
  *یمن  هه ئمرو
  *یمن س هه
 * مان هس هه

  یمنو هئ سوو
  * یمندۆ هئ

 بیمن
 )١(یمنووـب  گه ئه

 .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
  .القسم الالتینيوآذلک  ١٢مالحظة انظر . في الكتابة الالتینیة تكون أوضح). وویمن -  ب(تقرأ کمقطعین  )١(
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  ):ئيوه(للضمير  ،)"التمني"- المضارع و المستقبل و الشرط( فعالالأ •
  )وی –وو  –ۆ  –و  –ی  –ێ  –  ـه  –ا ( :هي ،حروف العلة في الفيلية

 یل هن ههاو و م هزرپو هقسرشيرين و س(: سكان قسم من موجودة في آالمالفعال صيغ هي ، جمیع التصریفات المكتوبة باللون االحمر
 .آتبتھم بشكل مختلف، الن لھم قاعدة خاصة بھم والتي کتبتھا هي ایضا باللون االحمر .)بعض مناطق اخریو  و آرماشان

 الشرط المستقبل المضارع المصدر
عندما يحذف منه عالمة {

  المصدر
، يصبح لدينا فعل )ن(

 }ماض تام للشخص الثالث

 ن +جذر الثاني +   هئ
، الفرق نفس صیغة المضارع{

 }"بوین"یف الوحيد في تصر

  + ب
  جذر الثاني

  ین+  جذر الثاني ن+ 

 خواردن
  ن وهخ هئ ئمرو
 ین وهخ

  ن وهخ هئ ئمرو
 ین وهخ

 ن خوهـب  گه ئه

 آوتان
  نآوتـ هئ ئمرو

 ینآوتـ
  نآوتـ هئ ئمرو

 ینآوتـ
 نكوتــب  گه ئه

  جمستـن
 جمین

  نجم هئ ئمرو
 جمین 

  نجم هئ ئمرو
 جمین 

 نجمـب  گه ئه

 يـنچ
  نچ هئ ئمرو
 ینچ

  نچ هئ ئمرو
 ینچ

 نچـب  گه ئه

 فتـن هخ
  نف هخ هئ ئمرو
 فین هخ

  نف هخ هئ ئمرو
 فین هخ

 نف هخـب  گه ئه

  نستـن هس
 نین سه

  نن هس هئ ئمرو
 نین هس

  نن هس هئ ئمرو
 نین هس

 ننـ هسـب  گه ئه

 شووردن
  نشوور هئ ئمرو

 شوورین
  نشوور هئ ئمرو

 شوورین
 نشوورـب  گه ئه

 چوين
  نچ هئ ئمرو
 چین 

  نچ هئ ئمرو
 چین 

 نـچـب  گه ئه

 آردن
  ن هآ هئ ئمرو
 ین که 

  ن هآ هئ ئمرو
 ین که 

 ن هكـب  گه ئه

 رانيـن
  نڕان هئ ئمرو
 انینر 

  نڕان هئ ئمرو
 انینر 

 نانــب  گه ئه

  نويسانـن
 نویسین

  ننویس هئ ئمرو
 *ن نویسنـ هئ

 نویسین

  ننویس هئ سوو
 *ن نویسنـ هئ

  نویسین 
 ننويسنـب  گه ئه

 بوین
  *نس هه ئمرو
  *دان هس هه

  )ین هه(- هاین  

 نو هئ سوو
  *ندۆ هئ

  )ین هه(هاین 
 )١(ن ووـب  گه ئه

 .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
  .القسم الالتینيوآذلک  ١٢مالحظة في الكتابة الالتینیة تكون أوضح انظر ). نوو -  ب(تقرأ کمقطعین  )١(
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  ):وان ئه(للضمير  ،)"التمني"- ارع و المستقبل و الشرطالمض( فعالالأ •
  )وی –وو  –ۆ  –و  –ی  –ێ  –  ـه  –ا ( :هي ،حروف العلة في الفيلية

 یل هن ههاو و م هزرپو هقسرشيرين و س(: سكان قسم من موجودة في آالمالفعال صيغ هي ، جمیع التصریفات المكتوبة باللون االحمر
 .آتبتھم بشكل مختلف، الن لھم قاعدة خاصة بھم والتي کتبتھا هي ایضا باللون االحمر .)خریو بعض مناطق ا و آرماشان

 الشرط المستقبل المضارع المصدر

عندما يحذف منه عالمة {
  المصدر

، يصبح لدينا فعل ماض )ن(
 }تام للشخص الثالث

، الفرق نفس صیغة المضارع{ ن +جذر الثاني +   هئ
 }"بوین"الوحيد في تصریف 

 ن+ جذر الثاني +  ب

  ن+  جذر الثاني

 خواردن
  ن هخو هئ ئمرو

 ن هخو
  ن هخو هئ سوو

 ن هخو
 ن خوهـب  گه ئه

 آوتان
  نآوتـ هئ ئمرو
 )١(نآوتـ

  نآوتـ هئ سوو
 نآوتـ

 نكوتــب  گه ئه

  جمستـن
 جمین

  نجم هئ ئمرو
 )١(نجم

  نجم هئ سوو
 نجم

 نجمـب  گه ئه

 يـنچ
  نچ هئ ئمرو
 نچ 

  نچ هئ سوو
 نچ 

 نچـب  گه ئه

 فتـن هخ
  نف هخ هئ ئمرو

 )١(نف هخ 
  نف هخ هئ سوو
 نف هخ 

 نف هخـب  گه ئه

  نستـن هس
 نین سه

  نن هس هئ ئمرو
 نن هس 

  نن هس هئ سوو
 نن هس 

 ننـ هسـب  گه ئه

 شووردن
  نشوور هئ ئمرو
 )١( نشوور

  نشوور هئ سوو
 نشوور

 نشوورـب  گه ئه

 چوين
  نچ هئ ئمرو
 نچ

  نچ هئ سوو
 نچ

 نچـب  گه ئه

 آردن
  ن هآ هئ ئمرو
 ن هآ

  ن هآ هئ سوو
 ن هآ

 ن هكـب  گه ئه

 رانيـن
  نڕان هئ ئمرو
 )١(نڕان

  نڕان هئ سوو
 نڕان

 نانــب  گه ئه

  نويسانـن
 نویسین

  ننویس هئ ئمرو
  *ن نویسنـ هئ

 ننویس

  ننویس هئ سوو
  *ن نویسنـ هئ

 ننویس
 ننويسنـب  گه ئه

  *ن س هه ئمرو بوین
  هان

  نو هئ سوو
  * ندۆ هئ

  )بن(هان 
 )١(نوـب  گه ئه

 .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
   ).ون -ب (تقرأ آمقطعین ) بون(وآذلك آلمة . في الكتابة الالتینیة تكون أوضح). رن -  شوو(تقرأ کمقطعین  )١(
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  :٢٧مالحظة 
  .في بعض الحاالت، یكون الفيلية بعكس السورانیة

  :فاعل الضمائر في حالة
  العربیة  السورانیة  الفیلیة  الضمائر

  من
  بانگی کردم

  "و کردم من بانگ ئه"
  بانگيم کرد/بانگم کرد

  ها\نادیته  "وم بانگ کرد من ئه"

  تو
  دبانگی کردی

  "کردد و ئه تو بانگ"
  بانگيت کرد/بانگت کرد

  ها\نادیته  "وت بانگ کرد تۆ ئه"

  و ئه
  بانگی کرد

  "کردو  ئهبانگ  و ئه"
  کرد بانگی

  ها\نادته  "وی بانگ کرد و، ئه ئه"

  ئيمه
  منـبانگی کردی

  "کردیمن و ئه بانگ  ئيمه"
  بانگيمان کرد/بانگمان کرد

مه"   ها\نادیناه  "ومان بانگ کرد ئه  ئ

   ئيوه
  بانگی کردن

  "کردن و ئه ئيوه بانگ"
  بانگيتان کرد/بانگتان کرد

وه"  ها\نادیتموه  "وتان بانگ کرد ئه  ئ

  وان ئه
  گی کردنبان

  "کردن و ئه وان بانگ ئه"
  بانگيان کرد

  ها\اهیناد  "ویان بانگ کرد وان ئه ئه"

  

  :الضمائر في حالة المفعول
  العربیة  السورانیة  الفیلیة  الضمائر

  بانگم کرد  من
  "و بانگ من کرد ئه"

  بانگمی کرد / بانگی کردم
  "و منی بانگ کرد ئه"

  اني، نادتنيناد

  بانگد کرد  تو
   "گ تو کردبان و ئه"

  ی کردتبانگ / بانگی کردی
  "و تۆی بانگ کرد ئه"

  ناداك، نادتك

  بانگی کرد  و ئه
  "و کرد و بانگ ئه ئه"

  بانگی کرد
  "وی بانگ کرد و، ئه ئه"

 ها\ها،نادته\ناداه

  بانگمان کرد  ئيمه
   "کرد  و بانگ ئيمه ئه"

  بانگمانی کرد / بانگی کردین
مه ئه"   "ی بانگ کرد و ئ

  ادتنانا، ناناد

  بانگدان کرد   ئيوه
   "کرد  بانگ ئيوه و ئه"

  بانگتانی کرد / بانگی کردن
وه ئه"   "ی بانگ کرد و ئ

  ناداکم، نادتکم

  بانگيان کرد  وان ئه
  "کرد وان بانگ ئه و ئه"

  کرد یبانگیان / بانگی کردن
  "وانی بانگ کرد و، ئه ئه"

  ناداهم، نادتهم

صیغة الضمیر الفاعل في الفیلیة، هي صیغة الضمیر المفعول في  .جتین الفیلیة و السورانیةقارن بین الصیغ و اختالفھما في اللھ
  .السورانیة، و بالعکس
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  :٢٨مالحظة 
  اء ايام االسبوعاسم

  

  :٩٢ة مالحظ
   اسماء فصول السنة

  زمسان  پایز  تاوسان  هار هو - هار  به

  الشتاء  الخریف  الصیف  الربیع

هو  االعلی يالمذآور فان االستعمال  ي أرىلكن. واضحة، ویوجد اآثر من اسم للفصل الواحد ثابتة و غیر ان اسماء الفصول، غیر
  .تاللھجا ي، النه موحد مع باقاالفضل

  

 :٣٠مالحظة 
 ات االربعةهاالتجا

  
   
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جومعه -ییئن   مه نشه په   مه چوارشه   مه سشه   مه دوشه   مه کشه یه  ممه شه
  الجمعة  الخميس  االربعاء  الثالثاء  االثنین  االحد  السبت

 "شرق"    ت هروژ روژاوا     "غرب"

  باآور
 "شمال"

  "جنوب"
  رباشو

 راس      پ چه   

 پـیـش
 

  ژویر /بان  / نوا
 "ژویر، استعماله قلیل" 

 پشت /پاش 
 

  ژیر/ خوار / دما  /دویـیـا 
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  :٣١مالحظة 
   )÷( ،)x( ،)–(، )+( :الریاضیات  يف االربع عالمات االساسیةال

  كردنـزیاگ
  )الجمع(

  رآردن هدلی
  )الطرح(

  جارآردن
  )ضربال(

  شكردن هب
  )التقسیم(

+  –  x  ÷  

  بان  بنه
  )زائد(

   ر هـری هئ
 )ناقص(

  جار
 )في(

  ش هب
 )تقسیم(

 :مثال
١٠ =  ٦+  ٤ 

+ 
  . هدیی  هدد هئ ش، هش بان  بنه چوار )الجمع( كردنـزیاگ

 )١٠ یساوي ٦ زائد  ٤(
٢ =  ٦ – ٤ 

– 
  .دو  هدد هئ ش، هش  ه ر هری هئ چوار )الطرح( رآردن هلید

 )٢ یساوي ٦ ناقص  ٤(
٤ x ٢٤ =  ٦ 

x 
  .بیسچوار  هدد هئ ش، هش جار چوار )الضرب( آردنجار

 )٢٤یساوي  ٦ في  ٤(
٢ =  ٢ ÷ ٤ 

÷ 
 )التقسیم( شكردن هب

  .دو  هدد هئ دو،  ـهـش هب چوار
 )٢ یساوي ٢ تقسیم  ٤(

 
  

  .لعربیةأالبجدیة أ ترتیب تي حسبأيترتیب الكلمات  :٣٢مالحظة 

  العربية معاني بعض الكلمات و التعابير
 اخراجھاقد يكون من المستحيل . ة بشكل عامفي اللغة الكردي الدخيلةو التعابير من الكلمات الكثير هناك •

 .بدلھاآردية  اخرى باستعمال ااالستغناء عنھ يمكنمن لغتنا، لكن ثمة آلمات و تعابير آثيرة 
، استعمالھا في اللھجة الفیلیة ويمكن، في اللھجة السورانیة تستعملالتي لمات كالکثیر من  ثمةفي الجدول  •

  .یثري اللھجة الفیلیة  وهذا بدوره .لماتكتلك اليستخدمون ردیة االخری كتاب باللھجات الكالالن 
وجد آلمات مشترآة في تیجب االنتباه الی ان اللغة الكردیة و اللغة الفارسیة، لھما جذر واحد، لذلك  •

  .اللغتین
ظرف  على، یدالن )مقبرة- رسانقۆ: (مثل) سان(، وآذلك اضافة )ھجرالم-تاراوگا: (مثل) گا(االضافة  •

تصبح ) اتاراوگ( :مثالوذلك لتسهیل التلفظ ، ) هـ(بـالـ) ا(یجوز استبدال الـفقط، ) گا(وفي االضافة . مكان
 ).هتاراوگ(
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عالمة آ ألمة الواحدة، في الحاالت التي تكون فیھا الكلمة عامیة و تقركبین حروف ال) - (آتبت عالمة   •
 .الشدة

 ).٢راجع مالحظة ( .یعبران عن صوت واحد) وی(ن يالتنس ان الحرف •
واآتب  اشکال ادبیة اخری باللھجة الفیلیةبکتابة مقاالت  عند اسجل مجموعة من الكلمات الضروریة •

 :اللھجة الفیلیةما بآاتب  امعانیھا بالعربیة عسی ان یحـتاجھ
  

 ویی یان فارسی ره ئه  وه یلیی فه وه 
  تحریك  /إثارة   ورویژانن

  ثوران /إثارة   جوشانن /جوش
  إذالل /إجبار   چۆکپـیادان

 استحیاء /إحراج  ریقییت
  خذ التدابیرأ /خذ االحتیاط أ  مشورخواردن

  إخالص  ریی مخوه خه
 أخالقیات المھنة الصحفیة ریی گه نامهژئتیک رو
 أغلفته/ أدرته  ی پیچامه /ی  پیچانمه

 ماتحمإس ماو
  أستحييت  هات رویم نه له 

 ستدارةأ   پیچکردن
 أستدرت پیچ آردم

 )في لغة االعالم فاصل( /إستراحة  پشوو / وچان
  ستفزازأ  مارگردن ده
  أستقبال  ییشوازیپ

  " عکس الصادرات"ستیراد أ ههاورد
  سطوانةأ   لویله
  اسم للزوج أو الزوجة  هاوژین /ر  هاوسه

  خبر غیر صحیح / شاعةإ  هس هل هد
  شتیاقأ   تاسه

  التصق / بیصأ  یوب و یهپ
  من کال االبوین/ أصیل   ن سه ره/ ق و تیق  هه
  إضافة  ربارآردن هس / ربار هس

  "في العمل الدبلوماسي"أطراف   ن الیه
  إعالم /تصریح  /إعالن   یانن راگه

  "في المجال الجنسي" غتصابإ  تككردن هئ
  "في المجال الحقوقي"إغتصاب   ، زۆت کردنوت کردن زه
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  اغلق الباب ! پات آه قه  گه قاپییه /! بن  ره م ده ده
 إفرازات  رهاویشته ده
  إستفتاء /إقتراع   پرسیی مه هه
  إآتشاف  یداکردن په / رخستن هد

  التعددیة  ن الیه فره
 التفت پشت  رآردمه به / و ال ئه  رآردمه به

 الجد  باپیره
 الجدة  داپیره
  التي /الذي   یاروو
  صحافةال  ری گه نامهژرو
 العم تاتگ /موو   مه

 العمة میمگ /میمک 
 ألم ئیش
  المجال المغناطیسي  ی موگناتیزیی هآای

  فلکة استدارة /المدار   هخولگ
  المرآز  ن هب هم
  المستثمر  ر هد هرمای هس / چن هرمای هس
 المشاهد ماشاوان ته /ن  ماشاوه ته /ر  ماشاآه ته

 مھجرال  تاراوگا /  تاراوگه
  المهنیة  یی هپیش
  مجال /إمكانیة   بوار

 أمل هیوا/  ئومید
 إنبھار   شکه گه
  إنتاج  م هره هب
  لدیهم عادةه إن  یانهمتـ سه  یه
 متمكن  إنه / ماهر  إنه / آفوئ  إنه    سه هشاو هلو
  في الصدارة /أولویة   ك هشیپ / نگ هشیپ

  عقیدة /إیمان   ڕ هباو
 باب قاپی /رگه  ده /رگا  ده /ر  ده
 بحـر ریا ده
  بحیرة   ریاچه ده
  بدایة  نوا

  برآان  گآان
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 برمائي  وشكاو
  }بضم الباء{ بعد  ند هه هر

 آثار /بقایا   وار شوینه
 بترو/ ببطء / بھدوء  واش یه وه /ئارام  وه

 طي/  بين ناونوی
  بیت الدعارة  ش له ی چژه خانه

 مینأت دابینكردن
  تبریر  پۆزش

 تبني  ندستۆگر ئه وه
  تتعثر  تلد ئه
  تثیر  دجوشن ئه

  ضتحری  فیتدان
  تطبیق /تحقیق   جیھینان وه
  تحقیقات   ژینیتو

  تخصیب  پیتانن
  عبالي /تصورت  /تخیلت   و منه له
  تداخل  پكران هه
  ترحیب  خرهنان وه

 تزحلقت برد پام سر
  تسلسل  ندیی هریزب

  تسیس  رامكردن
  تشغیل  کارخستن وه

  تشنج  گرژیی
  تصرف  وه کرده/ فتار  ره

  تضامن  پشتگیریی / پشتوانیی
  تمشیة /تطبیق   آردن پیاده
  محاصرة /تطویق    هقیئابو

  تعاون  مکاریی هه / هاوآاریی
  تعذیب  نجه شکه ئه
  تعطیل  آخستن په

  توظیف / تعین  آار هخستن
  تغطیة  روماڵ
 تفاح سیو
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  تفعیل  کاراکردن
  حل / تفكیك  شانن وه هه
  تفلیش  پانن چه ئه

  تقطیر  دلوپانن /تکانن 
 اضتقع ار گلد ئه
  تأدیة واجب /تنفیذ  /تلبیة   یانن جیگه وه
  تلفیق  انس  وه هه

  تمرین  راهینان
 تمشیط  کوماڵ کردن / آوماڵ
  طّتور  تگالن

  يعدي / طّتور  تویشھاتن / نیشبویتو
  توصیات  نمایییر
 ملخراج من العإ / طرد / توقيف آارخستن هل
  سند / دلیل / ثبوتیة   هگ هب
  ثروة  سامان / هرمای هس

  ثري  ن دۆلمه
  ثالجة   ارگ هس /  هردگ هس
  ثمرة  ر به
 جدول جوو

 جدول االعمال  هآارنام
  جرح  زام/  خم زه / مز

 جرحت زامار بویم
  }مصطلح علمي{ جسم   ن ته

  "في قواعد اللغة"جملة    رسته
  حالوب  تـگـر
  حالیا   هنوآ هه /  مکه هه
 "في السیاسة"کیان /  حجم   واره قه
 فوضی /حرج   قوشل
  حرف  تیپ
  صنعة /حرفة    هپیش
  حریص  شور هپ

 حضانة   هدایانگ
  حفاظة أطفال  گر  هرۆه / رۆگر /  هرۆگر / ریرۆگ
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  حقوق  ماف
 اللعبة آبيرة حلبة  په گه  گه بازییهود  گه

  نحو أالسفلحلزوني   خوار پـیچوه /وخوار  پـیچه
  حلزوني نحو أالعلی  بان پـیچوه /وبان  پـیچه
 حمامة موتر آه
  حملة  ت هم هه
  حکومة  وا رمانه فه

  حیاء  ئاوروی /بیناو 
 فراغ / حیز  ر هب هل هآ
  خابرم بکه  ڕام بكه فۆن ئه له ته /  فۆنم بكه له ته
  خارجي  کی ره ده

  خباز  وا نانه
  خبیر  رۆپسپ
 خالطة  ر تهئاوی /ر  شوه

  خلفیة  پاشخان
 آبت / تكتم /خنق   آردن هف هخ

  مدور /دائرة    بازنه/ گرد 
  دائرة حکومیة  رمانگا فه /  رمانگه فه

  دائري  یی بازنه/ کی  گرده/ ک  گرده
  داخلي   ناوخوه /کیی  ناوه

  دار رعایة المسنین  وان پیرحه / ی پیر هحوانگ
  إشاعة / دعایة  نگۆ هد
  جودة ذات  پز وه

  ذکي  نگ ره زه /ن  هوشمه
 راس مال  رمایه سه
  رسمي  رمیی فه

  مراقبة /رعایة   چاودریی
 رقص ما سه
 تؤلمني رآبتي م ئیشیده م گه ڕاینه زه

  رهینة   بارمته
  ساحبة  شیرآ هباد

 سب خوون دا سه /خراو دا  /دشمان دا  /جمان دا 
 سباحة نیی ئاوژه
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  سراب   هتراويلك
 رعشا  جاده
 صعب /شاق   خت سه
 شباك  ره نجه په

 شعرت بالخدر في رجلي زیی پام ته /زیا  پام ته
   "اتداروعکس ال"ات دراص  نارده هه
  جریدة /صحیفة    نامهژرو

 صديق ر براده
 صرفت رج آردم خه

 صعقت بالكھرباء م با گرده آاره /م  گرده  تریكه
  "في قواعد اللغة " صفة    ئاوناو

 صلة ند هوبر هس
  یجب /احتیاج  /ضروري  پویست /ک  ره گه

  "في قواعد اللغة " ضمیر    راناو
  طابع  مۆرك
  طابع بریدي  پول
  طازج  رجک ته /رجگ  ته
 طبعا  ته وه هه /ت  وه هه
  طوافة  راوآار سه
  طیر  ل مه
  ظالم  مکار سته
 عثرة /عائق    ره گه ته
  عادة  خوو

 عبرت ر و به ئه  آردمه
 عرف ئاشنا
  عصارة  ر گوشه
 عصفور لویچك مه

  عقد  ست گربه
  عقدة  گرێ

  عملیة   پرۆسه
  عنصر  ز گه ره
  عنصري  رس زپه گه ره
 عيد شن جه / ژن جه



56 
 

  وعد/  آالم شرف / عهد  گفت
  غبي   همژ هگ / فام نه

 غسالة جنكشو /جنكشور 
  غواص /غواصة   ژیراوآار

  فاعل  ر بکه
  من زمانفترة    یگهیر قه /  یلیگه قه
  فجأة  ناکاو له
  و زوجي فردي  و جفت تیق
  فرصة  ل هه
  "في العلوم"أطراف  /فرع   ل په
 الربيعفصل  هار وهرز  وه
  آشف /فضح   ماین ئه رده په

  فضیحة  ئاورویچوین /ر  ئاوڕویوه
  فعال  کارا

  فقد الوعي  پیا دی ته
  فوضی  نجاڵ هج / ردانیی هپاشاگ
  االولی /المقدمة  يف /البدایة  يف  یی پیشینه
  متزامن /في نفس الوقت   هاوکات
  قارة  مین پارزه
  قصر  الر ته
  قیم /قیمة   ها به

  "في االستعماالت العلمية. " آتلة  بارستایی
 جمیع /آل  گشت

  آمالیات  تیسوفیس
  آوکب  ساره هه
 التصح عليه، التغضب عليه !لی  تونه نه

 !عل هكذا يا بنيالتف ! رووه  آه وانه
  مجلس /لجنة   آۆمیته

 لجوء  نابردن هپ
  طعم /لذة   چژ

 لـعـب بازیی
 لعبت آرة القدم ، لعبت الكرة توپان بازیی آردم /توپان آردم 
  ملولب /حلزوني  /لولبي   لویــلــپــیــچ
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 الیالئم / الیس مالئم ناپورـد
  ماعون آبير  ن هگ هل

 ماهر  هآارام
  مباشر  وڕاس راسه

  مبردة هواء  ر هباد /با  هنكه / هنكهبا
  متاهات  ویی /ردانیی  هرگ هس

  متناغم  /متجانس   کۆک
  تسلسلم  ند ریزبه
  متشدد  و تیژڕه  /و  تونه
  متعلق   هگیرۆد
 متضاد /متباین  /متناقض   ر بهدژ / ناودژ
 مثابر  ر ده کۆنه

  مثلث   سگوشه
  ةامكانی / فرصة / مجال  ت هرف هد
  ةّمجر  شیرآ هد

 مجمدة رچگا /  رچگه
  زیونیتلف محطة فزیۆن له ی ته ئزگه
  قطارمحطة  ر فه نه مه شه ی وسگه

  محیط  ئوقیانویس
 محیط المربع  ی چوارگوشه  یوهچ

 مخاض ژان
  مخبأ  شارگه حه

  مختبر   هتاقیگ
  مجال / مخرج  تان ره ده

 مستودع /مخزن  گردگا /  گردگه /  کۆگه
 خلصم  ر وهمخ هخ
  مدخنة  شیك هكیدو
  مدرج   هفگ
  مدیر  ر روه وه

  مربع   چوارگوشه
 مرسلة  نر  هه
  }موعلالفي {مرکز   ق چه
  مستثمر  چن رمایه سه
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  مستحیل  م سته هئ
  مستطیل   الآیشه

  مستقبلة  ر ههاو
  صراحة/ مستقیم   رکوراس/ رک 

   هنام هگ هب
 شهادة / مستند / ثبوتیة/  مستمسك
  دراسیة

 مستمع ن آه گوشته
  مستهلك  ینسم هره هب/  مگر هره هب / ر هوم هره هب
 مسح پویرو
  مشتل   همامگ هن

  مشرف رشتكار رپه سه /رستكار  رپه سه
  مصاصة  ک مژمژه/  مژمژۆك

  مصطلح   واژه سته ده
  مضخة  اترومپ

  مضطرب  شیو په
  مظھر  سیما
  معادلة   شهیهاوآ

  معتدل  و میانه
  معدن آانزا /ن کا
 معسكر ربازگا سه /  ربازگه سه
  معقول  جی وه

 معلومة  دیاره
 معمل آارگا /  آارگه
  مغامرة  رآشیی هس/ ڕۆیی  ره سه

  مغص  ژانپچ /برک 
 مفتوح واز /تاق  وه /تاك  وه

  "في قواعد اللغة " مفعول   کراو
  مفكر  بیریار

  مفھوم  مك هچ
  قلیمأ/ مقاطعة   رم هه
 مقص یچیی قه /  یرهناف
  مقیاس  ر پوه
  معلوم / واضح / مكشوف   ئاشکاراسه /  دیاره
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  مكعب  شپاوی شه
  ملخص   پوخته

  ممکن  ێد ئه

   کۆگه تا  چاوگه  له
  مستودعـال حتی المنشأ من

  )من المنبع حتى المصب(
  مناسب  بار له
  منتج  ر ماوه رهه به / مهن هره هب

  منشار   ڕه هه
  قةمنط   ناوچه

 موجود ی سه هه
 موصل  ر نه یه گه

  موطن  نشتمان
 موظف ند آارمه

  موهبة   ههر هب
  مقعد/  مهبط    گهنیش \  هنیشتگ
  مهفة  نوش هباو
  نخبة  رسبژ هد /بژر  هست هد

  االسلحة نزع  داماین ک چه
  المالبس نزع  نین داکه جنک
 نكافح یمن ده نج ئه ره
  نناضل یمن آه بات ئه خه
 نھر ارروو

 وفاة/  هجرة آویچ کردن
  هجو  ردنۆداش

  هدف  گۆڵ / ئامانج / هنيشان
  یئةه  ئاژانس

 هیکل عظمي/  هیکل   له سکه ئه
 وادي ن نه آه /ند  آه

  وانت ماشي  ریی هراگوز
 شارعالـ وسط  گه جاده یناوجا
  ، موطنوطن  وت

 ينبغي/  يجب ب ئه /پویست  /ك  ره گه
  کلمة   ووشه
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  یأآل بشراهة  هومند ئه
  یتارجح/  یترنح  واد ت ئه ره
  یتطور  کاد ئه  شه گه
  یتالئم  پورد ئه

  یحرض  دا فیتی ئه
  یدربه  ن رای ئه
  یعلمه  کاد ی ئه هوکاره

  یقیس  پیود ئه
  ینکر  کاد نکویی ئه

  
  
  
  
  
  
  

  : نمونه

 ی ل ئویشنه ڕای زارووه مــتــگ کی ئه
  لویچک داشتم، مه
  ...دوسی داشتم نی چه

  ی چاڵ، مردار بوی من نامه
  ...م چاڵ گیا دا په

  بزن،  ی وه گیا دامه
  ...م بزن پوشکوڵ دا په

  نویر، ته  ی له پوشکوڵ نامه
  ...م نویر نان دا په ته

  ال، مه  ی وه نان دامه
  ...م ال قورئان دا په مه

  مزگۆت،  ی له قورئان نامه
 .م دا په  )ئیوه(خودا 

  .باسم احد االطفال) ئیوه(ل آلمة یمكن استبدا
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  : نمونه

 ڵ ته مه
ك  نه هه  له  شی خوه  بوی فریه هه شوانگی آوردستان،  له هاته ده  آی له یه  بوی،، له آی نه آی بوی یه یه
  .هات ئه

ل  وه و ێر نایه ت تاقه  تی ی موددهوییاد  وره له. ڕ هو له  واده ی ئه گه له زه په  گه روژان، شوانه  روژی له
  :ویشی ئ خوه

  .نم م بخه ای خوهڕ می ئه م تا آه چشت بكه بال 
  

  :قین و ئه و دهآا ئه م جی ده  جی له 
  !پیم  سنه ، زوی بره  گه هل زه ناو په  سه فتنه ل آه رگهی بیداد، گو ی داد هه هه 

  

  گه دین، شوانه  چهسین  خت ره وهلی  ، وه گه شوانه  سنه ره زوی زوی ئه وه دۆن و و ئه مه جه   گه هل هاتیه ده
.  هنی   هر و دۆروه له م یش ههگورگڕن و  هو له یان ئه ڕای خوه هئ  یشه هل و آاوڕه   گهژیا ی ئه ڕای خوه هئ

  .پیان  نده خه آیك ئه ین، آیكهو ئه   گه هل هاتییه ده  گه شوانه خت وه
. و دما نهویچواش،  یه  ئیگل وه. ریان سه  سه و ناگهآ  گه من آی شوانهفا ئه  گه له هاتییه ده  خته و وه ئه دی

  .پییان  نسته خه ئه ر هه  یشه گه شوانه
  

  م ههوره  له   یشه هی گل ئه  گه شوانه. ڕ هو له  ڕای ئه برد  له زه په  گه هك شوان روژ هات و روژ چوی، گل تره
  گه له هاتییه ده  ك وه نه هم ه آه ،ی تر و گله ن ئه فه  له ک ترهجارێ  ی فكر آرد تا ل خوه زار بوی و وهبی
  :و هاوار قی  جی، آرده  ، ئیگل جی لهدبكا

پیم   سنه بره، زوی   گه هل زه ناو په  سه  نهفت آه ل هگورگ! پیم  سنه ریاد، برهی ف هه ی داد هه 
  !.ن سمتم به دهو 

  

  : نووت   گه هل هاتییه ده  له بێ ، هگ هاته ناو ده  سییه ره  گه نگ شوانه ختی ده وه
  .دا درو ئه  یه!  باوه 

  

  :ووتن  کیشه بێ تره
  .کاد هراس ئ  ی گله ، ئه نا باوه  هن 

  

  :س ووتن ن آه ژان،،، چه   رمه هن نادر و ال قس، سه ی ال قس و له له
  . پی  سیمنه گونا دیرێ بال بره 

  

دی . ن خه ئه  گه شوانهدین م  هه  ی گله لی ئه وه . شوانگه  ینهس زوی زوی ره  وه  گه له هاتییه ده
و  چوینه تریق بوین و  گه هل هاتییه ده. ریان و نا سهآ  یشه ی گله ئه  گه فامستن آی شوانه   گه هل هاتییه ده
  .وییاد

  

دی  ناکاو  له.. .ر وه ای لهڕ هبرد ئ  له ك آاوڕه جارێ تره  گه شت، شوانه گوزه  له سه ی مه بان ئه ن روژ له چه
  آرده ر سه ، یهتاو دی  له ، دبكا  زانست چه وماو نه واقیه  گه شوانه .ی گه هل زه ناو په  فتنه آه هاتن و ل گورگه
   گهرچ هه  گه له گورگه. ی گه هاواره  سیه ره س نه هویچ آه  ی گله لی ئه داد آرد، وهداد و بی  قی و فریه قیه

  یشه گه چوین، شوانهو  یڕ دانهخمداریان آردن و  توانستن، زه نه   گهرچ خواردن و هه   گه هل زه په  توانستن له
  .مل نا  گه هاته و ناو ده ره ی، وه نیا خوه ته وه لویتوخوار

  :لی پرسین  له و ی دینه   گه هل هاتییه ، ده سیی خت ره وه
  آو؟  نهها  له زه په ؟ نیا هاتیده ته وه  ڕای چه هئ  یه 
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  :ووت   گه هشوان
توانستن  ه نهگرچ یان و هه خواردن خو خواردنه  هگرچ و هه  له زه ناو په  فته گورگ آه 

لی هویچ  داد و بیداد آردم و قیانم، وه  من فریه. خمداریان آردن یان، زه نه بخوه
  .پیم  سیه ره س نه آه

 

  :ووتن  له هاتیه ده
درو   یشه هی گل فكر آردیمن ئه  داید، ئیمهلمان  وهدرو   ره ی قه ، ئه ئیسه   له ر تو به 

  .دال  هاتیمنه هن  یه ی، بخاتر ئه ده ئه
  

  شوانه .آی راسگفت بوی یداکردن په یان له زه پهای ڕ هك ئ ك شوان تره یه   گه هل هاتییه ، ده  جورهی  وهدی 
 ...یاڕ گه ئههات  و ده ڕای ئه ههات ئ ی ده بیكار و بار، له  یشه گه کونه

  

 : نمونه

  س هی شرآۆ بك هل هشعر  هآی ل هی
  شماردن

 ...بشمارد  هو دار هگ ئ هب  هآ هي  هآ هي ،توانستد  گه ئه
  ...جم بشمارد هو ئ هنواد  هل  هو رووار هئ گپ و بويچ هگ یماسي  هچگر هه
  ...بشمارد  هل هل هگشت م ،،، هيل هل هوبان م هر هوخوار و و هر هرز آویچ و هو  هتوانستد، ل  گه ئه

  م، هد هخت، گفتد ئ هو و همنيش ئ
  ، هس هشيرين  هخاك آوردستان ی هقوروانيی ئ  هرچگ هه
  .ڕاد بشمارم ه، ئ هآ هي  هآ هي

  

  : نمونه

  )شامی کرماشانی(ی  لهی هشعر  کی له یه  گ له یه تیکه

   نییه  ی شاره م وه ن خاترجهڕووی             ختییه دبه ی به دیار ئه  ردۆم باینه مه
  و ید ساڵ نه رج عه به  رج و ڕای خه ئه                 و  گره  وج نامه تم مه توو فره په    
  ی ئاخر ساڵ وای جۆمه ڕای ناو هه ئه              قاڵ یارو به  ین بسینم لهیم ڕوچو    
  س ده  گرتیده  ڕای چه ئه  هو کاس ئه               س لیک گشکه ت ئه سمی کردم وه 

   س سفید و سیه دو جوور هه  شیره               یریم ڕوب توای نییه ماس توای نه
  د گش جنسی داشتود قای بایه به              گیانت بود  شی گیان زنده تم مه وه
  ک هکل پوشت تا هاجی له تۆخم کاسه               ک مه ر تا شووری نه که شیرینی شه  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


