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  :تنويه
. )الھورامية( و)لزازاآيةا(-)الفيلية(- )السورانية(-)الكورمانجية( :ردية تحتوي على خمس لھجاتاللغة الك .١

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

سم أوالتي نحن بصددها هنا،  آراد الجنوبأطلقت على لھجة أ هذا، وآما ذآرت انفا في مقترحي .٢
  .ذاه االآراد، على تسمية غير للغويونن يتفق المختصون اأوذلك الى حين  ؛)اللهجة الفيلّية(

آثر من محاولة أبالتاآيد هناك . للكتابة باللھجة الفيلية) فقط محاولة بدائية(عتبر هذا المقترح أنا أ .٣
 .مماثلة

في القسم االول باالحرف العربية و في . )ّية الفيليةدالكر(ـالشرح آما مبين، هو باللغة العربية، اما االمثلة ب .٤
 .ي باالحرف الالتينيةالقسم الثان

الوجه التشابه الكثيرة بينھما و ساس لمقترحي هذا، لقرابة اللھجتينأقواعد اللھجة السورانية آ تاتخذ .٥
 .ساسأآ تخذت امالء اللھجة الكورمانجيةأ ما االمالء في القسم الثانيأ .التحصى والتي ال تعد

في اللھجة الفيلية،  الكلمات الغير الكردية جنب ادخالتاستعملت الكلمات السورانية، في بعض االماآن، ل .٦
االخرى  الن اللھجات الكردية العربية) احترام(السورانية بدال من آلمة ) Rêz(استعملت آلمة : فمثال

االوان لتنقيح اللھجة الفيلية  آنرى انه أو. ایضا اللغة الرسمية توحید وهي خطوة نحو ھا ایضا،ستعملت
 .االخرى تو نفعل في اللھجا آما فعلنا

عن  بعضھم آبيرة و سكانھا متباعدون ،د في جنوب الوطنراآعيش فيھا االيالمقاطعة الكردستانية التي   .٧
. الفيلية، تختلف من مكان الى اخرلھجتھم البعض، و بالتالي توجد آلمات و مصطلحات آثيرة في 

وتداوال، دون ان اخذ بنظر  شیوعانتخب الكلمات الكردية االآثر أن أ ،و بقدر المستطاع ،لذلك حاولت
اهل منطقة خانقين : فمثال. نةّفي منطقة صغيرة نسبيا، او داخل عشيرة معي ةتداولالماالعتبار الكلمات 

فيجوز ان قارئا ما من منطقة ما، ال  ).Xûim(منطقة ايالم يقولون  سكان ، لكن)Xasim: (يقولون
في  ه ـزت عليّالمھم الذي رآـالشئ  .هو ايرى في امثلة هذا المقترح نفس الكلمات التي يستعملھ

اما . ، وليس التحليالت و التنقيبات اللغوية)اسس و قواعد اللھجة و آيفية آتابتھا(هو مقترحي هذا
فرعات اللھجة تعدم معرفتي الكافية بجميع لاو ،بالنسبة لتلك الكلمات التي لن استعملھا هنا، قصدا

العربية، هناك اآثر من ) آيف حالك؟(ھا آمفردات، فمثال لجملة يجوز ان نعتبرها او نستعملفالفيلية، 
، )?Çonî?(، )Çewanî?(، )Çünî( :اربع عشرة صيغة مختلفة نوعنما، في اللغة الكردية عموما

)Çakî?(، )Çenînî?( ،)Çitorî?(، )Weşenî?(، )Xûy?(، )Rindî?(، )Xasenî?(، )Başî?(، 
)Senînî?(، )Qencî?(، )Xasî? .(فاآراد مدينة . لحالة تنطبق على جميع اللھجات الكرديةهذه ا
اما اهل مدينة  .)?Wel minid( :، يقولون"بكسر الصاد") هل تقصدني؟: (، عندما يسالون)بغداد(
هذه المشكلة تحل برأيي  .بنفس المعنىنفسه و السؤال و، وه)?Gerdi menî: (يقولون) آرماشان(

 .لھجة ممارسة حقيقيةالكتابة بھذه ال ةمارسبمعندما نبدا 
 ،وبقیت علی شكلھا القدیم ،نھا لم تتطور آثيرااف، االسباب المجال لذآره ،اهمال اللھجة الفيلية ببسب .٨

او  تانقرض  ل اللھجةستعمااوبسبب عدم  ).حكیم: (فمثال إن االآراد الفیلیة لحد االن یقولون للطبیب
وبالمقابل دخل عديد . و االفعال و الحروفاالفعال وآثير من االسماء مصادر آثير 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 حدوثھامن االشكال االدبية، اليو اي شكل أو قصة أعند آتابة مقالة 
 ھانخلط بين اسس ،ثيرات اللغات االجنبية فيھا، او ايضا بحكم تطور اللھجة محليا احياناأالغنية، و ت
  .قواعدها
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في بالتالي من الصعب الجزم وبعض اسس القواعد في اللھجة الفيلية، تختلف من منطقة الى اخرى،  .٩
و  یل هن ههاو و م هزرپو هخانقين و قسرشيرين و س(، فمثال في منطقة لالستعمالصلح منھا اال

آمفرد نكرة، ) Çaw: (مثل آلمة) eyl(، تتحول المفرد النكرة الى الجمع النكرة، باضافة )آرماشان
صبح الى مفرد النكرة لت) el(ولكن في المناطق االخرى منھا اآراد بغداد، تضاف ). Çaweyl(تصبح 

ن نكتب أفاذا وفقنا الله و تمكنا من . "سوف ناتي الى ذآرهم"). Darel(تصبح ) Dar: (جمع النكرة، مثل
حدث نفس الشىء في اللھجة السورانية، . بھذه اللھجة في المستقبل، عندئذ تحل هذه المسالة ايضا

ر و الرموز من جميع فتكونت الكتابة النحوية فيھا و تطورت بحكم جمع و خلط المصطلحات و التعابي
: باالضافة الى خلط آلمات الفيلية في السورانية، مثال) السوران(آراد أعيش فيھا ي تلك المناطق التي

)Pirse عزاء( ،)Sema - رقص( ،)Serkirde - (هذا االساس اخترت آلمة وعلی  ...الخ) قائدÎse (
 .)Îse(،)Imke(،)Eyrenge: (من بین المرادفات الثالث

و التي تسمی  اللغة الكردیة في لدینا صورتان للتعبیر عن االصوات .و صورة للصوتأرمز  الحرف هو .١٠
وعند استعمال الحروف الالتینیة . "٥انظر مالحظة "،الحروف الالتینیة: ثانیا. الحروف العربیة: اوال: )الفباء(بـ

). Consonant(ف الصحیحة الحرو: اوال: للكتابة باللغة الكردیة تنقسم الحروف حینھا الی ثالثة اقسام
) W(الـ: ، وهما حرفان فقط)Semi Vowel(الحروف شبه العلة  :ثالثا). Vowels(حروف العلة ال :ثانیا
ن حرفي شبه العلة یكونان بمثابة حروف صحیحة عندما یلتقي حرفا علة في الكلمة الواحدة أ ).Y(و الـ

 -و (الكلمة تبدأ بصوت الـ) مفتوح ،واز Waz-(في کلمة : او المقطع الواحد من الكلمة الواحدة، مثال
U ( خر وهو الـآو یلیه حرف علة)A(ولتفادي التقاء حرفان للعلة، یستبدل حرف الـ ،)U ( بحرف شبه

 ،)Y(و بالنسبة للحرف الثاني شبه العلة الـ. النه بمثابة حرف صحیح في هكذا حاالت، )W(علة وهو الـ
، وهذا الحرف هو حرف )Î –ي (، الصوت االول هو الـ)ذآری ،د یا -Yad(في کلمة : لك هذا المثال

عند ) Î(، لذلك یتبدل الـ)A(خر وهو الـالن یسبقه حرف علة آ) Î(علة ولكن لكتابته الیستعمل الحرف 
اما ). الذي هو حرف شبه علة، وذلك النه بمثابة حرف صحیح في هكذا حاالت –Y(الكتابة الی الحرف 

کار، - Kar: (الذي يتكون من مقطع واحد، مثل: االول: اع تتكون من قسمینالكلمة من حیث االیق
الغیر "عدا الكلمات الدخیلة . )ر ، عامل کارکه- Karker: (الذي يتكون من مقطعين، مثل: ثانیا). عمل

ففي اللغة الكردیة و بصورة عامة، الياتي حرفان صحیحان بالتتابع في الفقرة الواحدة من " الكردیة
ن أاما اذا کانت الكلمة ذات فقرتین، فیجوز . الواحدة، بل یوجد حرف من أحرف العلة بینھماالكلمة 

، فالمقطع االول من )ر کارکه-Karker: (تي حرفان صحیحان واحدا تلو االخر کما في المثال السابقأی
-ker(و والذي ه ي، والمقطع الثان)الراء- r(و ينتھي بحرف صحیح وهو ) کار- Kar(الكلمة والذي هو 

، اذن هنا یمكن ان یلتقي حرفان صحیحان في )الكاف- k(يبدأ ایضا بحرف صحیح وهو الحرف ) ر که
الیوجد عدد کبیر من الدراسات العلمیة .  الكلمة الواحدة، وذلك الن هذه الكلمة متكونة من مقطعين

ت الكردیة، لذلك في القواعد اللغة الكردیة، وأما الموجود منھا فلم يعمم في المدارس و المؤسسا
فامعروض هنا ليس اال دراسة واجتھاد في المجال اللغوي  وبالتالي یستفید منه البعض، و یتحاشه 

من دون جمیع الحروف الصحیحة التي الیجوز ان تتابع، : (فھناك مثال اجتھاد مفاده أن. البعض االخر
 )P-S(، و"Dirust"ل آلمة مث )T-S(: عموما، هناك حالة شاذة عن هذه القاعدة وهي ان الحرفين

ولكن کما اسلفنا هذا فقط ). ، یجوز ان يتتابعا في مقطع واحد من الكلمة الواحدة"Spas"مثل آلمة 
              :هي الالتینیةحروف العلة في اللغة الكردیة عند الكتابة ب. اجتھاد و بالتالي یتجاهله البعض

)a – e – ê – i – î – u – û – ü – o(، الن . ند آتابة اللغة الكردیة باالحرف العربیة تختلفلكن ع
 .بعض هذه االحرف التوجد في االلفباء العربیة التي تستعمل في کتابة اللھجة السورانیة للغة الكردیة

    :والكلمات هي قليل جدا ) o(بحرف الـ  عدد الكلمات التي يوجد فیھا الصوت الذي یرمز له
}Edom – Edoy – Edoymin – Edon{.  وطالما ان الكلمات التي یوجد فیھا الصوت)o ( موجودة
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خر یرمز له بحرف آهناك صوت . في اللھجة الفيلية، فأنا اعتبر هذا الحرف من االبجدیة الفیلیة
 .}Hevde{: فیھا هذا الصوت وهيفي الفیلیة ، لم أجد غیر آلمة واحدة )V(الـ

 ،)Xirexweymin( :، مثل) E(التي هي ) Prefix -االضافة (االفعال المضارعة في الفیلیة تبدأ بـ .١١
)Erranid(، )Etarnid(، )Egilim.( ان هذه الـ)Prefix ( خانقين او المقدمة، التلفظ في مناطق- 

 .و آرماشان یل هن هم -هاو  هزرپو هس -قسرشيرين 
أنظر ). یاء(الـالحرف  لیس، هذا الحرف لیس کما في االنگلیزیة، أي انه " i" تجب الدقة في حرف الـ .١٢

إنه حرف الیوجد في الحروف العربیة، أما عند الكتابة باالحرف الالتینیة، فإما یأتي في .  ٩مالحظة رقم 
: أو في نھایة الكلمة مثل) أنا - Min: (، أو في الوسط مثل)أآلن -  Imke: (مقدمة الكلمة مثل

)Banqi dewlet .(وعة کبیرة من االآراد الیلفظونه یجوز االستغناء عنه في نھایة الكلمة الن مجم
 .عند نھایة الكلمة

ینبغي علی االطراف المعنیة، القیام بتحضیر الحروف الالتینیة الواردة في هذا المقترح، کي یتمكن  .١٣
ولتسھیل . القصد هنا الحروف الموجودة في الحاسوب لتدوین الكتابات. الكاتب استعمالھا عند الكتابة
هذا   ، الن)ü(تعمل الحروف الكردیة الالتینیة باضافة حرف واحد فقط وهو الـهذه العملیة، اقترح ان تس

 .الحرف، فقط ، یزید عن الحروف المستعملة حالیا في الكردیة الالتینیة في اللھجات االخری
 .، على شكل مالحظات مرقمة)الكتابة باللھجة الفيلية(ن مقترحي ّادو .١٤
 

 .مرة اخرى ھاتءو قرا ١١مالحظة، الرجاء العودة الى مالحظة رقم  يأبعد انتھاء من قراءة  :تنويه مھم جدا
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  "المالحظات"فھرست 
   ٨في الصفحة  •

 . üالحرف :  ١المالحظة 
  .ةداليعني الش الحرف تكرار:  ٢المالحظة 
  .عندما نكتب االسماء العربية:  ٣المالحظة 
  .)اوو(کتابة صوت الـ:  ٤المالحظة 
   ٩في الصفحة  •

  .الديفتونگ:  ٥المالحظة 
  ).ح(آيف نكتب الحرف :  ٦المالحظة 
  ).غ(و ) ع: (آيف نكتب الحرفان:  ٧المالحظة 
  ..... .و) ض(و ) ط(و ) ص(و ) ث( :آيف نكتب الحروف:  ٨المالحظة 
   ١٠في الصفحة  •

 .خصوصيات بعض الحروف:  ٩المالحظة 
   ١١في الصفحة  •

  .الخفیفة و الحروف الثقیلة الحروف:  ١٠المالحظة 
  .في االمالء أألساسیات:  ١١المالحظة 
   ١٢في الصفحة  •

  .االبجدیة للھجة الفیلیةحروف :  ١٢المالحظة 
   ١٣في الصفحة  •

  .الفعالأ:  ١٣المالحظة 
  .الجملة ةترآيب:  ١٤المالحظة 
  .الصفة و الموصوف:  ١٥المالحظة 
   ١٤في الصفحة  •

  .لتذآير و المثنىالتأنيث و ا:  ١٦المالحظة 
  .دوات االستفھامأ:  ١٧المالحظة 
  .ت المقارنةـادرج:  ١٨المالحظة 
   ١٥في الصفحة  •

  .آتابة االرقام:  ١٩المالحظة 
   ١٦في الصفحة  •

  .سماء االشارةأ:  ٢٠المالحظة 
   ١٧في الصفحة  •

  .و المعرفة النكرة:  ٢١المالحظة 
   ٢١في الصفحة  •

  .الضمائر:  ٢٢المالحظة 
   ٢٢ة في الصفح •

  ).Hebün(و ) Bün(المصدران :  ٢٣المالحظة 
   ٢٣في الصفحة  •

 .صيغ االفعال:  ٢٤المالحظة 
   ٢٤في الصفحة  •

  .فعالر االوجذ:  ٢٥المالحظة 
   ٢٥في الصفحة  •

 ).الماضي( فعالأات تصريف:  ٢٦المالحظة 
   ٣١في الصفحة  •

  .)"يالتمن"شرط ال و المستقبل و المضارع(أفعال اتتصريف:  ٢٧المالحظة 

   ٣٧في الصفحة  •
في بعض الحاالت، یكون الفيلية بعكس :  ٢٨المالحظة 
  .السورانیة
 .أسماء ايام االسبوع:  ٢٩المالحظة 
   ٣٨في الصفحة  •

 .أسماء فصول السنة:  ٣٠المالحظة 
 .االتجاهات االربعة:  ٣١المالحظة 
   ٣٩في الصفحة  •

  .الریاضیات يعالمات االربع االساسیة فال:  ٣٢المالحظة 
  .العربية معاني بعض الكلمات و التعابير:  ٣٣المالحظة 
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  مقترح
  للكتابة باللھجة الفيلية

  التينيةلااستعمال الحروف عند : ثانيالقسم ال
  

 :١مالحظة 
  ).عند الكتابة باالحرف العربیةكتب بدون نقاط ينهایة الكلمة  يف) ءیا(ان حرف الـ(
لكتابة باالحرف العربیة، و عند ا معا) ءیا(و الـ) واو(الـ ياستعانة حرفیكتب ب: جة الفیلیةھالل يناك صوت خاص فه

  :مثال. تهلكتاب يالالتین) ü(كتابة باالحرف الالتینیة اخترت الحرف الـعند ال
  عند الكتابة باالحرف الالتینیة  عند الكتابة باالحرف العربیة

  Çü  )بهذ( ویچـ
  Bü  )صار( ویبـ
  )فتاة( ت هیویـد

  :ناطق تلفض هكذابعض الم يف
  ـتویـد

Düyet  
  

Düêt  

  Nüye  )تسعة(  یهویـن
  

 :٢مالحظة 
  :ة آما في العربية، وانما تـثـقـيل الحرف آما في آلمةّتكرار الحروف اليعني الشد

Çill / چ )غصن( Çil  / چل )اربعون(  
 

  :٣مالحظة 
، فكر لفيليةفلسھولة الكتابة با.. الخ.. الفتحةة، ّمثل، الكسرة، الشد قواعدية ة حرآاتّتوجد في اللغة العربية عد

  :بالقاعدة التالية
)e ( بدال من الفتحة، آما في اسم)كتبتالعربي، ففي الكردية ) يتق...  Teqî  
)u ( بدال من الضمة، آما في اسم)تكتب العربية، ففي الكردية) حسين...  Husên  
)î ( بدال من الكسرة، آما في اسم)كتبتي الكردية العربي، فف) انحسإ...  Îhsan  

 التينيةلا العربية، ففي الكردية )محّمد(ة، آما في اسم ّبدال من الشدتكرار اليجوز ال
  ...كتبت

Muhemed 
 أو

Mihemed  
  

  :٤مالحظة 
  )و(کتابة صوت الـ

عان من في اللغة الكردية عامة و لھجتھا الفيلية خاصة، نولدینا ). واو(مثل حرف الـت اجميعھu-û-w)(: الحروف
: ، مثل)û(و االخر طويل و يرمز له بحرف ) وردة- Gull: (، مثل)u(حدهما قصير و يرمز له بحرف أ): اوو(الـ
)llûÇ -(الـ، ما الحالة الثالثةأ؛ )صحراءw(، مثلحد حروف العلةأ ،و يلي حرف الواوأتستعمل عندما يسبق ف ،) :weŞ - 

  .حروف العلة تحتھا خط .)بطیخ- zeîwerX(، )جبداة للتعأ-êwêW( ،) طفل االخت -rzaawX(،  )الليل
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  :٥مالحظة 
 الدیفتونگ

نما یعبران عن صوت واحد ألفضان آما هما، وينھما الأ، ف)نگ - ng(تیة، دقق في الحرفین في هذه الكلمات اآل
 - Çing(، )ثقیل -یننگ هس-Sengîn( ،)صوت -نگ هد-Deng(، )معرآة -نگ هج-Ceng(، )قمر -نگما-Mang: (خاص

  ، )حفنة -نگـچ
  

  :٦مالحظة 
-الـحـم(، )Hemall-مالــح: (، مثال)h - هـ(الـآلفظ ي فيلية، الوجود له في اللغة الكردية، ففي اللھجة ال)ح(الـ صوت

Mehall( ،) سنـحالشيخ–Şêx Hesen ،وأ»Şêxesen« .(العرب طويالب الكرد لكن بمرور الزمن و بحكم اختالط، 
اللھجات  و هذا ينطبق على. )ح(حرف الـصارت تخرج االصوات التي يوجد فيھا تكيفت الحنجرة الكوردية، و

  .يضاأاالخرى  الكردية
 

  :٧مالحظة 
الكرد  الكردية، و بالتالي الوجود لھما في اللھجة اللفیلیة، لكن بحكم اختالط صواتمن اال ا، ليس)غ(و) ع(، صوتانال

الحظ ان جميع الكلمات التي . ل الكلمات العربية في الكالمعند استعما وجود هذین الحرفین قامالعرب ، ب طويال
اخراج تلك االصوات، الكرد وبالتالي التستطيع حنجرة . آلمات آردية ت، ليس)غ - ع( :نان الحرفاهذ اوجد فيھي

في آخر ) ع(، واذا کان الـ)Ezîz-زيز هـئ-زيزع(، )Erew-و هر هـئ-ربع: (مثال ،)e -  ئـ(الى ) ع(روا حرف الـّحولذلك 
: ، مثال)x - خ(الى ) غ(روا الـّحو آذلك و. )Itila-تالئ: (یصبح) اطالع: (الكلمة العربیة، فالیلفضه الکرد بتاتا، مثال

  ).Meşxûll-ڵوـخش هم-ولـغمش(، )Xaret-ت هارخ-ارةغ(
 

  :٨مالحظة 
يلفظھا رة الكردية، لعدم توافق تلك االصوات مع الحنجو. غير آردية صواتأ، آلھا )ذ،ظ،ض،ط،ص،ث(: صواتاال

  . باصوات آردية الكرد
  :مثال، )Z(بالـ) ذ،  ظ،  ض(و الـ .)T(بالـ) ط(و  .)S(بالـ) ص(و الـ) ث(تستبدل الـ

 Sewr،  )برص( Sewre،  )ورةثـ(

 Itila ، )العطا(

 Zerret ، )ةّرذ( Mezllûm ، )لومظم( Fizûl ، )ولضف(

، یلفظ )یمثجرا: (، مثال)T(آحرف الـ لكورده ا، یلفظ)مزةھال(لـو اأ) الف(حرفا الـ) ث(ما عندما یسبق الـأ
)Ceratîm (- )(، یلفظ )ثیناأEtîna.(  
 

Nimûne:  
Pîşînele witine 

• Siwar bî hewsar nadêd. 
• Nan erray nanewa, gûşt erray qesaw. 

• Siwar ta neglêd, nadêde siwar. 
• Her ewrê baran neyrê. 
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 :٩مالحظة 
 بعض الحروفخصوصيات 

  ):ü(الحرف  •
  :مثال. معا )ی(و الـ) و(الـ الحرفان :}الفيلية باالحرف العربية{يقابله في . استعمال هذا الحرف بسيط للغاية

  ). Mü-شعرة  - یوـم( :يضاأو ) Nüye  - تسعة  -   یـهویـن(
  

  ):e(الحرف  •
عند آتابة الفیلیة باالحرف  .العربیة غةالل في ، ئـ: صوتوانما یدل علی  ،)اءی(ـحرف الیعبر عن هذا الحرف ال

، )هاء(ـاللیس حرف  هواذن ) عندما یكون مقرونا – ـه ( و) عندما یكون مفصوال – ه (العربیة يستعمل الحرف 
و فعل أ في نفس الوقت، فعل خال من الزمن ذا الحرفوه ،)ناكهب الی هأذ –Erray ewre eçim:(مثال
فعل فیكتب  هاذا سبق ماأ، )النھار جميل - Rûj xweş e( :لامث ،)صفة(و أ )أسم( هعندما یسبق وحدهليكتب  ، وناقص

   .11انظر مالحظة رقم  ."b"، عادة التلفظ الـ)قد السیارة -Tirumbêlege birrane( :لامث هملصوقا ب
  . في اللغة االنگليزية )amاو isاو are(ن هذا الفعل مثل فعل أن نقول بأيمكن  مسالة،ال تسھیللو

  

  ): i(لحرف ا •
 تلفظ يمكن ان نحس به في. وجود له في االبجدية العربيةوانما هو حرف ال .)ياء(ـليس حرف ال )i(الحرف 

  ).أآلن - Imke -   ئمکه( :العربية، وآذلك عند تلفظ آلمة) رـقـتـسا(  :حرف االول من الفعل الماضي
  

  ):î(الحرف  •
ا یستبدل ه، وعند)î- ی(حرف الـ هوذا ھاذا ما حدث، فو. حرف علة بعد حرف علة اخر يبصورة عامة، ال یات

، )ÎEDÎAKÎŞ( :ذا الشكلھبالقاعدة، تكتب  هذه، من دون مراعاة )هسحبت(فمثال اذا آتبنا آلمة  ،)y(بالحرف 
ذا، ھول. ایضا حرفا علة) Î(و) E(ما حرفا علة، وآذلك الحرفين ه) Î(و) A: (ن الحرفينمر خاطئ، ألأوهو 

قاعدة  هذه، و)Y(بحرف الـ) Î(اذن اننا استبدلنا حرف الـ). KÎŞAYDEY(و ه) هسحبت(لكلمة االمالء الصحیح 
. (.Masiyege gep e): مثال، )y(، و الثاني بـ)i(خر، فیستبدل االول بـآ) Î(بعد ) Î(الـ يتأوعندما ی. ثابتة

  ١٠انظر تنویه رقم  .آثرألتوضیح  ياالت) y(انظرشرح حرف الـ
  

  :)î( نبدال م )y(الحرف  •
 )y(الـالحرف ب هذا الصوتتب كيف) یاء(صوت الـ }بعد وأ قبل{، }a-e-ê-i-î-u-û-ü-o{ :حد حروف العلةأاذا وقع 

  :مثال ،)î(بدال من الـ

  

  :)r(الحرف  •
: مثل. عادية) راء(لذلك تكتب آـ. ثقيلة) راء(ن وتك، )راء - r(بحرف الـدأ تبفي اللغة الكردية، جميع الكلمات التي 

)Renîn - و هذا فقط للسھولة و السرعة عند الكتابةاى تكرارهحتاج النال ، أي)جميل ،.  
 
 

 حرف الياء  }بعدو أ قبل{حرف العلة 
Kîşaydey )سحبته( Yarû )التي،  الذي(  

Êy )عجبّداة للتـأ( Yese  )ها هي،  ها هو( 

Çiye )ماذا؟(  
  .في نفس هذه المالحظة )î( الحرف انظر

Çilîsya )ذبل( 
 

)دهّجد(  Nûy kird Yûsif )يوسف( 

)تسعة(  Nüye Yoga )يوگا( 
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 :١٠مالحظة 
  الحروف الخفیفة و الحروف الثقیلة

  :في االمثلة التاليةحدهما خفـيف و االخر ثـقيل، آما أ: ، صوتان)R( و  )L( :ينحرفلا ينهذلكل من 
  ):L(حرف الـ

L – ةـفـيـفـخ LL – ةـلـيـقـث 
Mil  ،الرقبة( -  لـم( Temell  ،ڵ مه هت - )آسالن( 

  ):R(حرف الـ
R – ةـفـيـفـخ RR – ةـلـيـقـث 

Bar   ،حمل( -  بار( Erra   ،اڕ هئ - )لماذا( 
  

  .الحظ الفرق عند الكتابة باالحرف العربیة .بالنسبة للكتابة بالالتینیة مھم جدا :١١مالحظة 

  في االمالء تأألساسیا    
  .وحدهلكتب يو }في االنگليزية  amوأ areوأ is :لافعاال مثل{) e(ن الفعل أذآرنا سابقا ب

 ،نھا غیر متصلة في الكردیة الالتینیةک، ال)الضمائر المتصلة(التي تسمى في اللغة العربية بـ وآذلك جميع الضمائر
  :مثال .اوحدهليضا تكتب أصيغھا المختلفة جمیع و

 الجمع المفرد
  .مکار نده خوهمن 

Min xwendekar im. 
  .يمنکار نده خوه  هئيم

Îme xwendekar îmin. 
  .دکار نده خوهتو 

Tu xwendekar id.  
  .نکار نده خوه  هئيو

Îwe xwendekar in.  
  . هکار نده خوهو  هئ

Ew xwendekar e.  
  .نکار نده خوهوان  هئ

Ewan xwendekar in.  
، فيلصق خرآفعل ) د آتابة الفيلية باالحرف العربيةفي اللغة العربية و آذلك عن - التي هي ضمائر متصلة( ما اذا سبق هذه االفعالأ

  :مثال .لعما فھألن آلی، به في الكتابة
 الجمع المفرد

 Îme xwardîmin. .يمنخوارد  هئيم .Min xwardim     .ممن خوارد

  .Îwe xwardin .نخوارد  هئيو .Tu xwardid / xwardîd      خوارديد / دتو خوارد

  .Ewan xwardin .نوان خوارد هئ   .Ew xward         .و خوارد هئ

  

  القاعدة

  ?Tu key hatid  :، مثال)هب ةقوملص(كتب تف )فعل( ا،اذا سبقھ 
 ?Tu Zeyneb id? Tu serbaz id:، مثال)الوحده(كتب تف )صفة وأ اسم(ھا، اذا سبق 
عن الضمائر المتصلة و  مزیدلل .Dalligim hat :مثال .)بالمضاف ةقوملص( فتكتب، )مضاف اليه(ـاتت آاما اذا  

  .اعید کتابة هذه القاعدة.  ٢٢المضاف و المضاف الیه، انظر مالحظة 
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  :٢١مالحظة 
  االبجدیة للفیلیة

آذلك الحروف و .في الجدول ةمختلف بخلفية و مبينة، }a-e-ê-i-î-u-û-ü-o{: هي ،حروف العلة في الفيلية
  .)Y(و ) W( النصف العللي

مع االمثلة بالحروف الالتينية و العربية ، ). عربية(و الـ) التينية(ية للھجة الفيلية، باالحرف الـهي االبجدية الكرداهو
  :حرف صحیح ٢٣ حرف نصف عللة و ٢ حرف عللة و ٩ :احرف ٣٤ اوعدده

A-a 
 ا –ئا 

  
  
  
  زادئا

Azad 

B-b 
 ب

  
  
  
 ازب

Baz 

C-c 
 ج

  
  
  
 ڕاج

Carr 

Ç-ç 
 چ

  
  
  
 اشتچـ

Çaşt 

D-d
 د

  
  
  
 رد هد

Derd 

E-e 
 ) ه،   هـ( ـ  هئ

الفتحة في  یقابل
 .العربية

  Derd   رد هد
دف هـآ ئه

Ekefêd 

Ê-ê 
  ێ - ئ

 ياء ثقيلة
 
 
د د هئ

Edêd 
F-f 

  ف
 
   هفـنا

Nafe 

G-g 
 گ

 
  شتگـ

Gişt 

H-h 
 هـ

 
 نگ هر ههـ

Hereng 

I-i 
اليوجد 
 عربي حرف
 يقابله

 برنج
Birinc

Î-î 
  ی

 
 ید

Dî 

J-j 
 ژ

 
  هاژ

Jalle 

K-k 
 ك

 
 فت هآـ

Keft 
L-l 

 ل
  
  لچ

Çil 

LL-ll 
 ڵ

  
  چ

Çill 

M-m 
 م

  
  رمامـ

Mamir 

N-n 
 ن

  
 رگز هنـ

Nergiz

O-o 
   ۆ

  
    مۆد هئ

Edom 

P-p 
 پ

  
  یپـ هپـ

Pepî 

Q-q 
 ق

  
 یاپق

Qapî 
R-r 

  ر
 
 ارب

Bira 

RR-rr 
  ڕ

 
  اڕ هئ

Erra 

S-s 
  س

 
  ما هسـ

Sema 

Ş-ş 
  ش

 
 ر هآ هشـ

Şeker 

T-t 
  ت

 
  هتما هت

Temate 

U-u 
   )قصيرة( و

 
ڵوگ  

Gull  

Û-û 
  )طويلة( وو

  
 ڵووچ

Çûll 
Ü-ü 

  یو
 
  یوچ

Çü 

V-v 
  ڤ

  
  دهڤ هه

Hevde 

W-w 
  و

 
  و هد

Dew 

X-x 
  خ

  
 واـخ

Xallû 

Y-y 
  ی

 
ادي  

Yad  

Z-z 
  ز

 
  نگ هز

Zeng 
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  :١٣مالحظة 
  الفعالأ

 ).مرأ(و ) مضارع(و  )ماضي(يكون على صيغة ) الفعل(
  Bixwardam-Exwardim-Xwardibüm-Xwardim:له حاالت عديدة مثل): فعل الماضي(الـ .١
مختلف عن صيغة  }لحن –فونوتيك  –لفظ {يضا، و لكن بـأ) زمن المستقبل(يدل على ): فعل المضارع(الـ .٢

 :مثال .يضاأي ان الفعل المضارع هو نفسه للمستقبل أ. المضارع
Îse nan exwem )للمضارع(  Sû nan exwem )للمستقبل( 

عندما يكون الفعل بسيطا  ).ne: (داة للنفي و هيأ، و )bi-be-we: (مثبت وهيله اداة لل): فعل االمر( .٣
عندما يكون الفعل مرآبا، فاالداة تقع في وسط الكلمة، و في بعض ما أتقع االداة في بداية الفعل، 

 :مثال .Ziring weو أ Ziring be: لالحاالت االخرى تقع في اخر الكلمة مث
 باّا يكون الفعل مرآـعندم عندما يكون الفعل بسيطا

 للمنفي للمثبت للمنفي للمثبت

Biçû Neçû Xirbixwe Xirnexwe 

  .الصیغة، تتحول الی صیغة االستفهام هضفنا الضمائر المتصلة لهذأاذا 
  

  :١٤مالحظة 
  الجملة ةترآيب

 )Aw xwardim:(، مثل)مفعول به(و بـأ ).Dinya ecimêd:(، مثل)فاعل(الجملة اما بـ أتبد •
الترى جملة ما في اللغة الكردية بدون ي أ). جمل فعلية(في اللغة الكردية، آلھا ) جملة اسمية(د التوج •

ان هذه الجملة في ) Derege wetak e(-)Derege wetaq e(-)Derege waz e:(مثال. فعل
 ما في اللغة الكردية،أ. ي فعلأوجد فيھا ي، و ال)الباب مفتوح(العربية تعتبر جملة خبرية اسمية، 

  . الموجود في اخر الجملة )e(ف وهو الحر، )فعل بدون زمنفعل ناقص او (فيھا فعل و هو الجملة فان 
 :مثال في اخر الجملة،) الفعل( يقع الغالب يف

 للفعل االمر للفعل المضارع و المستقبل للفعل الماضي

Xwerakî xwardim Xwerakî exwem Xwerakî bixwe! 

Dêr hatim Dêr eyem Zü bê! 

Wel tu kar kird? Wel kî kar ekey? Wel bewgid kar bike?
  

 :١٥مالحظة 
 الصفة و الموصوف

  :، مثال...خذ صیغة المفرد، الخأذا آان الموصوف مفردا، فالصفة تأ الصفة تتبع الموصوف، مثال
 الجمع المفرد

Ey malle gep e. Utaqel (utaqeley) mallegeyan büçig in. 

Dîwar baxçeged billîn e. Xwendkarelege (xwendkarele) zireng in. 
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  :٦١مالحظة 
  نيث و التذآير و المثنىأالت

: و السورانية، بعكس باقي اللھجات الثالث االخرى فیلیةاللھجتين النيث و تذآير في أت دوجيال •
  :مثال ).، الھورامية الزازاآية ،الكورمانجية (

Tuam wel tu biçim. منفصلالهذا الضمير )tu(،  نثاؤو مأمذآرا قصد به ن يأيجوز. 
Ew desmêtim edad. المنفصل هذا الضمير )ew( نثاؤو مأمذآرا  يقصد بهن أ، يجوز. 

  :مثال. ، فال توجد في اللغة الكردية بتاتا)المثنى(ما صيغة أ •

Îwe herdigdan eçin.
ر عن ، هو فاعل في حالة الجمع، بغض النظ)îwe(هذا الضمير المنفصل 

 .  في اللغة العربية ى، يصبح مثـنـ)herdigdan(ان الفاعل 
  ).جمع(، هو )واحد(فما زاد عن ). الجمع(و) المفرد: (عام وهمابشكل اذن، هناك فقط صيغتان في اللغة الكردية . المثال واضح

  

   :١٧مالحظة 
   دوات االستفھامأ

 داةأ مثلةأ داةأ مثلةأ

Aya etünid we feylî 
binüsnid?

Aya? 
 )؟لَه(

Axû Kurdistan azad edêd?Axû?  *  
 )ترى؟(

Ey mekîne çün kar ekad?Çün? 
 )؟يفَآ(

Kî etünêd desmêtim bibad?Kî? 
 )؟َمن(

Îwe çen utumbîl dîrin?Çen? 
 )؟مـَآ(

Tu le kam (kame) mêt 
xweşid eyed?

Kam?,  
Kame? 

 )؟ ّيأ(

Erra we kurdî qisê nakeyd?Erra? 
 )؟ماذال(

Malldan ha kû?Kû?  
 )؟ينأ(

Ye çese, çe ekeyd?Çes? , Çe? 
 )؟ماذا(،)ما؟(

Key namegem wepîd resî?Key? 
 )؟متى(

  .آثیر من المناطق يالتستعمل هذه الصیغة ف *
 

  :١٨مالحظة 
   ةــــــــــــارنــــــــقـــمــات الــــــــــــدرج

  
  
  

  :مثلةأ
 الكلمة الدرجة الثانية للمقارنة نة الدرجة الثالثة للمقار

Fîştirîn Fîştir Firye  
Geptirîn Geptir Gep 

Renîntirîn Renîntir Renîn 
Azatirîn Azatir Aza 

، اللتین تستعمالن من قبل بعض )terîn(و ) ter(في درجة المقارنة الثانية و الثالثة، هما اآثر آردية من ) tirîn(و ) tir(ان اضافة 
 .، هما درجة المقارنة في اللغة الفارسية)terîn(و ) ter(اما . الن آال الحالتين هما نفسھما في بقية اللھجات الكوردية. راللو

 

 .درجة الثانية للمقارنةال=  tir+  )الصفة( الكلمة
  القاعدة  .الدرجة الثالثة للمقارنة=  tirîn + ) الصفة( الكلمة
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 :١٩مالحظة 
 آتابة االرقام 

1 
Yek 

2 
Du 

3 
Sê 

4 
Çiwar 

5 
Penc 

6 
Şeş 

7 
Heft 

8 
Heşt 

9 
Nüye 

10 
Diye 

11 
Yanze 

12 
Diwanze

13 
Siyanze*

14 
Çiwarde 

15 
Panze 

16 
Şanze 

17 
Hevde 

18 
Hîjde 

19 
Nûzde 

20 
Bîs 

21 
Bîsûyek 

22 
Bîsûdu 

23 
Bîsûsê 

24 
Bîsûçiwar

25 
Bîsûpenc 

26 
Bîsûşeş 

27 
Bîsûheft

28 
Bîsûheşt

29 
Bîsûnüye

30 
Sî 

31 
Sîwyek 

32 
Sîwdu 

33 
Sîwsê 

34 
Sîwçiwar

35 
Sîwpenc 

36 
Sîwşeş 

37 
Sîwheft

38 
Sîwheşt 

39 
Sîwnüye 

40 
Çil 

41 
Çilûyek 

42 
Çilûdu 

43 
Çilûsê 

44 
Çilûçiwar

45 
Çilûpenc 

46 
Çilûşeş 

47 
Çilûheft

48 
Çilûheşt

49 
Çilûnüye

50 
Penca 

60 
Şes 

70 
Hefta 

80 
Heşta 

90 
Newed 

100 
Sed 

110 
Sedûdiye 

500 
Pansed 

700 
Hefsed 

900 
Nüyesed 

1,000,000 
Milyon 

 .بخلفية بیظاءمبین ). 28(والی ) 21(ة الرقم من آتاب) û(یجوز حذف الـ - 
، و حتی في بعض المجتمعات الغربیة وحسب المیثولوجیا الشرقیة ١٣، ألن الرقم ١٣، للرقم ) زیاده(أآثریة االآراد الفیلیة، یقولون  *

  ).سیانزه(ولكن االصح هو ..... یجلب الحظ النحس، لذلك یتجنب الكثیرون من االآراد تلفظه
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  :٢٠الحظة م
  سماء االشارةأ) دواتأ(

 مثال سماء االشارةأ
Hû 

  ! Hû, Azad bê .في اللغة العربية )يا( :تعني و

Hawe  )للبعيد(  
Haye  )للقریب(  

شخص او شيء من  على لداللةلتستعمل 
في ) هاهي -هاهو: (، وتعنيقریب و بعيد
 .اللغة العربية

Hawe, Kirmaşan e. 
 

Haye, mallegeman e.  
  

) + Ha(و أیضا ) Ha) + (ewe: (أصل االداة، مرآب من آلمتین 
)eye.( 

Eye , Ey , Ye 
 .Ye nexşey Kurdistan e, ey nexşe firye küyenes e .في اللغة العربية )هذا او هذه( :تعنيو

Eyane , Yane 
 .Eyane kurd in, welî ye Ingilîz e .في اللغة العربية) الءؤه( :وتعني

Ewe , Ew 
 ?Ewe düyetîg e, yan kurîg e .في اللغة العربية) كذلك او تل( :تعنيو

Ewane , Ewan 
 .Ewane yarû han lewre, kurgel xasêg in .في اللغة العربية) اولئك( :تعنيو

Eyre 
 .في اللغة العربية) هنا( :تعنيو

Leyre 
في هذا المکان بالذات و فیه (تعني  و

  ).تحدید جوغرافي
Ewre “Ore” 

 .في اللغة العربية) هناک(تعني و
Lewre “Lore”  

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

Naw eyre Kurdistan e. 
 

Min leyre hatimese dî. 
 ).le) + (eyre: (أصل االداة، مرآب من آلمتین 

 
Ewre nawî çes? 

 
çe hese lewre?  

 ).le) + (ewre: (أصل االداة، مرآب من آلمتین 
 

 

Nimûne:  
Aya ezanid?  

Dewlet Iraq sall 1920 damezirya, welî Kurdistan wegerdî nebü, le sall 1924 we 
qerarêg le “Usbetul Umem”ew, qismet cinûb Kurdistan “kî îse eyjine pî Kurdistan 
Iraq”, nirya ban dewlet Iraqew û büye ey Iraqe kî imke hesey. Welî “Usbetul Umem” 
şert kirde wel hikûmet Iraq kî gereke gişt heqely kurd îtraf wepî bikiriyed. Îgil sall 
1930, ziwan kurdî le Iraq we resmî nasirya. 
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 .}o-ü-û-u-î-i-ê-e-a{ :هي ،حروف العلة في الفيلية :٢١مالحظة 

  و المعرفة النكرة
ي طفل يجري أ، النعرف عن )طفل -مناڵ Minall - : (مثال. شياء غير معلومة المالمحأو أسم لشيء أ :النكرة

 :مثال). نكرة(الحديث، وبھذا يكون االسم 

Do *  Şü  Zarû  Du  Qapî  QisêPerde Kîxa الکلمة تنتھي بحرف عللة 

Ben  Xer  Ceng  Ser  Des  Pez KillawBellgالکلمة تنتھي بحرف صحیح 

 .)نوتة في سلم الموسیقي ، اسم Do –دۆ: (، أتیت بكلمة انگلیزیة)o(بحرف العلة  لعدم وجود کلمة في اللھجة الفیلیة تنتھي * 
  .ةات القادممرال يفالحاجة لتکرار هذه المعلومة 

  

، فنعرف اي طفل هو )طفلال -  گه مناهMinallege - : (مثال. سم لشيء نعرفه و نعرف معالمهأ :المعرفة
 :مثال). معرفة(المقصود، و بھذا يكون االسم 

Doege  Şüyege  Zarûege Duege Qapiyege* Qisêge Perdege Kîxage  

Milege  Xemege Cengege Serege Killawege  Pezege Desege  Bellgege 
 .)î ( الحرف  ٩انظر مالحظة  *

  :یوجد اسلوبان لتحویل النكرة الی المعرفة
 }Kîxa{: ضفنا کلمةأهنا  }Kîxa pîrege –الشیخ المسن {: اضافة النكرة الی اسم معرفة، مثال :االسلوب االول

  .الی معرفة }Kîxa{المعرفة، وبھا حولنا نكرة الـ }pîrege{النكرة الی آلمة 
 .تالیةالصفحة ال ھا فيتابع :قسامأ ٣ینقسم الی و :االسلوب الثاني

  :)مفرد المعرفة(الى ) مفرد النكرة(تحویل : أألول
  ):ةجمع نكر(الى ) مفرد نكرة(تحویل : الثاني
  ):جمع معرفة(الى ) مفرد النكرة(تحویل  :الثالث

  

Nimûne:  
Tîkeyeg le yekî le şîreley Şamî Kirmaşanî 

Çe bikem we des kiranişînî 
 

Dad we her kes bem, heqim niyêsînî 
 

Ye kurrî dîrin, cû weçkey şeytan 
  

Su we xew hellsid, têyde naw eywan 
We cîw pirr le rrîx, des we tîrkewan 

  

Xeyd erray qûrî, deyde istikan 
 

Kes coret nêrê, dengî bayde ban 
 

Büşê ciwanemerg, serim neşkînî  
Çe bikem we des, kira nişînî 
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  :)مفرد المعرفة(الى ) مفرد النكرة(تحويل  .١
A.  ( هذه االحرف بأحد) مفرد النكرة(اذا انتھىa – e – ê (،تضاف  من حروف العلة)ge ( ،الى اخره

  :مثال ).مفرد المعرفة(فيتحول الى 
  مفرد النكرة  اداة التعریف  مفرد المعرفة

Giyage  + ge = Giya  

Tematege  + ge =  Temate  

Qisêge  + ge =  Qisê  
 

B.  (حرفین الحد أب) مفرد النكرة(اذا انتھىî – ü ( تضاف  حرف العلة،أمن)yege ( الى اخره، فيتحول الى
 :مثال ).فةمفرد المعر(

  مفرد النكرة  اداة التعریف  مفرد المعرفة
Çayege  
، و )y(الکلمة تنتھي بحرف الـ

االضافة کذلك، لذلك الحاجة 
  .لتکراره

+ yege =  Çay  
، )a(الـ علة، لکن هنا یسبقه حرف ال)î(صوت نھایة الكلمة هو الـ

 )y(الحرف  ٩انظر مالحظة ). y(بـالـ) î(لذا تستبدل حرف الـ
  .)î ( نبدال م

Şüyege  + yege =  Şü  
  

C.  (ف وحرالهذه حد أب) مفرد النكرة(اذا انتھىo u – û –(  وآذلك جمیع االحرف  حرف العلة،أمن
 :مثال ).مفرد المعرفة(الى اخره، فيتحول الى ) ege(تضاف  الصحیحة،

  مفرد النكرة  اداة التعریف  مفرد المعرفة
  حرف علة مفرد النكرةنھایة 

Duege + ege = Du  

Nûege  + ege =  Nû  

Doege + ege = Do 

 حرف صحیح مفرد النكرةنھایة 

Bellgege  + ege =  Bellg 

Killawege + ege = Killaw 

Barege + ege = Bar 

Tifengege + ege = Tifeng 

Mallege + ege = Mall 

Pülege + ege = Pül 

Düyetege + ege = Düyet 

Qirmizege + ege = Qirmiz 
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  ):جمع نكرة(الى ) مفرد نكرة(تحويل  .٢
A.  ( هذه االحرف باحد) مفرد النكرة(اذا انتھىa – e – ê (تضاف ، من حروف العلة)gel (،الى اخره 

صوت  الی) g(ویحول البعض حرف الـ، )gel(، من االضافة )g(کثیرا ما تحذف الحرف { ).جمع نكرة(فيتحول الى 
  :مثال }).هاء(الـ صوت هنا، قریب من) g(تلفظھا، ان صوت حرف الـ جل تسھیلأوذلك من ). ياء(حرف الـ

  مفرد النكرة  اداة التعریف  جمع النكرة

Kîxagel  + gel = Kîxa  

Temategel  + gel =  Temate  

Qisêgel  + gel =  Qisê  
 

B.  ( هذين الحرفين حدأب) مفرد النكرة(اذا انتھىî – ü ( من حروف العلة، تضاف)yel ( ،الى اخره
 :مثال  ).جمع النكرة(فيتحول الى 

  

C.  (حرفین الحد أب) مفرد النكرة(اذا انتھىo u – û –( ،وآذلك جمیع االحرف الصحیحة، من احرف العلة 
  :مثال ).جمع النكرة(الى اخره، فيتحول الى ) el(تضاف 

  مفرد النكرة  اداة التعریف  جمع النكرة

  حرف علة مفرد النكرةنھایة 

Duel + el = Du  

Nûel  + el =  Nû  

Doel + el = Do 

 حرف صحیح مفرد النكرةنھایة 

Bellgel  + el =  Bellg 

Killawel + el = Killaw 

Pîrel + el = Pîr 

Neftel + el = Neft 

Çadirel + el = Çadir 
) eyl(لمفرد النکرة الی جمع النکرة، باضافة یحولون ا )و آرماشان یل هن ههاو و م هزرپو هخانقين و قسرشيرين و س(: هالي مناطقأ

 …Çaweyl – Şüeyl – Nûeyl – Kîxaeyl:مثال. علی المفرد النکرة فتتحول الكلمة الی جمع معرفة
  .یكون من االفضل اتباع هذه الطریقة آقاعدة الن سكان مناطق المذآورة في االعلی یشكلون االغلبیة

  
  
  

  مفرد النكرة  اداة التعریف  جمع النكرة

Şüyel + yel = Şü  

Çayel  
، و )y(الکلمة تنتھي بحرف الـ

االضافة کذلك، لذلك الحاجة 
  .لتکراره

+ yel =  Çay  
، لکن هنا یسبقه حرف )î(صوت نھایة الكلمة هو الـ

انظر {). y(بـالـ) î(، لذا تستبدل حرف الـ)a(الـ لعلةا
  }.)î(بدال من )y(الحرف  9مالحظة 
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  ):جمع معرفة(الى ) مفرد النكرة(تحويل  .٣
A.  (حد حروف العلةأب) المفرد النكرة(اذا انتھى :a - e - ê( تضاف ،)gelege ( الى اخره، فيتحول الى

 الی ،)البدایة،g(ویحول البعض حرف الـ، )gelege(، من االضافة )البدایة،g(کثیرا ما يحذف الحرف { ).الجمع المعرفة(
 :مثال }).هاء(الـ صوت هنا، قریب من) g(الـ جل تسھیل تلفظھا، ان صوت الحرفأوذلك من )ياء(صوت حرف الـ

  مفرد النكرة  اداة التعریف  جمع معرفة

Kîxagelege  + gelege = Kîxa  

Temategelege   + gelege =  Temate  

Qisêgelege  + gelege =  Qisê  
 

B.  ( هذين الحرفين حدأب) مفرد النكرة(اذا انتھىî – ü ( من حروف العلة، تضاف)yelege (الى اخره  ،
 :مثال  ).جمع معرفة(فيتحول الى 

  

C.  ( حرفینالباحد ) مفرد النكرة(انتھىo u – û –( ،تضاف  وآذلك جمیع االحرف الصحیحة، من احرف العلة
)elege ( الى اخره، فيتحول الى)مثال ).جمع معرفة:  

  مفرد النكرة  اداة التعریف  جمع معرفة

  علة حرف مفرد النكرةنھایة 

Duelege + elege = Du  

Nûelege  + elege =  Nû  

Doelege + elege = Do 

 حرف صحیح مفرد النكرةنھایة 

Bellgelege  + elege =  Bellg 

Killawelege + elege = Killaw 

Ciftelege + elege = Cift 

Telefonelege + elege = Telefon 

Bazelege + elege = Baz 

Karwanelege + elege = Karwan 

Enarelege + elege = Enar 
 

  مفرد النكرة  اداة التعریف  جمع معرفة

Şüyelege + yelege = Şü  

Çayelege  
، و )y(الکلمة تنتھي بحرف الـ

االضافة کذلك، لذلك الحاجة 
  .لتکراره

+ yelege =  Çay  
 علة، لکن هنا یسبقه حرف ال)î(صوت نھایة الكلمة هو الـ

 9انظر مالحظة {). y(بـالـ) î(الـ ، لذا تستبدل حرف)a(الـ
  }.)î(بدال من )y(الحرف 
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  ١١راجع مالحظة رقم  :٢٢مالحظة 
  :نوعان الضمائر

 :ستةي و عند تصريف الفعل في الجملة، وهأ االتتغير حسب موقعھ :الضمائر المنفصلة .١
(Min - Tu - Ew) للمفرد، و (Îme - Îwe - Ewan) مثال. للجمع :  

 فردــــــــــــــالم معــــــــــــــــــــالج

Îme du çay exweymin. Min yek çay exwem. 

Îwe çen kes in? Tu wel kî eçid? 

Ewan sê zarû dîrin. Ew qisê nakad. 

 يو ه) هخو(بـ أبدا تن جميعھ، أل)هخو(الضمائر  اوجد ست حاالت اخرى للضمائر المنفصلة، اسميھت
(Xwem - Xwed - Xwey) للمفرد، و (Xweman - Xwedan - Xweyan) مثال .للجمع:  

 فردــــــــــــــالم معــــــــــــــــــــالج
)Îme(           رمیللض         Xweman 

Tu ezyet nekîş, xweman eyeymin.
)Min(         رمیللض         Xwem 

Tu neçû, xwem eçim.
)Îwe(            رمیللض          Xwedan 

Erra xwedan şeket kirdin, xwem ekirdimey.
)Tu(           رمیللض        Xwed 

Min newitim, xwed hatid.
)Ewan(            رمیللض          Xweyan 

Îwe binîşin, xweyan belleg in.
)Ew(          رمیللض         Xwey 

Min nekirdimey, xwey bî.
 

 ١١حظة رقم راجع مال  :الضمائر المتصلة .٢
  ٢٦ و ٢٥: المالحظتين يتابعها ف. ستةایضا  اعددهو في الجملة، اتتغير حسب موقعھ

  ١١الماضي و المضارع و المستقبل راجع مالحظة  أما في حاالت هنا کمضاف الیه، مثالال

 فردــــــــــــالم معـــــــــــــــــالج

Dalligman 
“Dallig îme” 

)Îme(    للضمیر  man Dalligim 
“Dallig min” 

)Min(    للضمیر     im 

Dalligdan 
“Dallig îwe” 

)Îwe(    للضمیر    dan Dalligid 
“Dallig tu” 

)Tu(    للضمیر  id 

Dalligyan 
“Dallig ewan” 

)Ewan(   للضمیر   yan Dalligî 
“Dallig ew” 

)Ew(    للضمیر  î 

  

  القاعدة

  ?Tu key hatid  :، مثال)هب ةقولصم(كتب تف )فعل( ا،اذا سبقھ 
 ?Tu Zeyneb id? Tu serbaz id:، مثال)الوحده(كتب تف )صفة وأ اسم(ھا، اذا سبق 
مزید عن الضمائر المتصلة و لل .Dalligim hat :مثال .)بالمضاف ةقوملص( فتكتب، )مضاف اليه(ـاتت آاما اذا  
  .القاعدةهناك نفس هذه .  ١١ مضاف و المضاف الیه، انظر مالحظةال
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 :٢٣مالحظة 
  }الکینونة و التملك{، )Hebün(و ) Bün( المصدران

  :بھان في المعنى، ولھما حاالت خاصة في التصريف، مثالاتشم، تقريبا )hebün(و ) bün(هناك المصدران 
 المصدر الماضي المضارع المستقبل

Renîn edêd. Renîn e. Renîn bü. Bün 
Kar edêd. Kar hes.  Kar hebü.  Hebün 

 

 :لجمیع الضمائر) Bün(تصریفات المصدر 

Bün 
Ewan in Îwe n Îme ymin Ew e Tu id Min im 
Ewan bünÎwe bünÎme büminEw büTu büd Min büm 
Ewan 
büyatan 

Îwe 
Büyatan 

Îme 
büyataymin 

Ew 
büyata 

Tu 
büyatayd 

Min 
büyatam 

Ewan 
bübün 

Îwe 
Bübün

Îme 
bübümin

Ew 
bübü

Tu 
bübüd 

Min 
bübüm 

Ewan 
büne 

Îwe 
Büne

Îme 
bümne

Ew 
büye

Tu 
büde 

Min 
büme 

Ewan 
biwin 

Îwe 
Biwin

Îme 
biwîmin

Ew 
biwêd

Tu 
biwid 

Min 
biwim 

Ewan 
ewin 

Îwe 
Ewin

Îme 
ewîmin

Ew 
ewêd

Tu 
ewid

Min 
ewim 

Ewan 
büyeyan 

Îwe 
Büyedan

Îme 
büyeman

Ew 
büyey

Tu 
büyed 

Min 
büyem 

  

 :لجمیع الضمائر) Hebün(تصریفات المصدر 

Hebün 
Ewan 
heseyan 

Îwe 
Hesedan 

Îme 
heseman 

Ew 
hesey 

Tu 
hesed 

Min 
hesem 

Ewan 
hebün 

Îwe 
Hebün 

Îme 
hebümin 

Ew 
hebü 

Tu 
hebüd 

Min 
hebüm 

Ewan 
hebüyatan 

Îwe 
hebüyatan 

Îme 
hebüyataymin 

Ew 
hebüyata 

Tu 
hebüyatayd 

Min 
hebüytam 

Ewan 
hebüyeyan 

Îwe 
Büyedan 

Îme 
hebüyeman 

Ew 
hebüyey 

Tu 
hebüyed 

Min 
hebüyem 

Ewan 
hebüne 

Îwe 
Hebüne 

Îme 
hebümne 

Ew 
hebüye 

Tu 
hebüde 

Min 
hebüme 

Ewan 
hebin 

Îwe 
Hebin 

Îme 
hebîmin 

Ew 
hebêd 

Tu 
hebid 

Min 
hebim 

Ewan 
edon 

Îwe 
Edon 

Îme 
edoymin 

Ew 
edêd 

Tu 
edoyd 

Min 
edom 

Ewan 
hebüyeyan 

Îwe 
hebüyedan 

Îme 
hebüyeman 

Ew 
hebüyey 

Tu 
hebüyed 

Min 
hebüyem 
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  :٢٤مالحظة 
 صيغ االفعال

  :مثال ،}n{و أ }in{بـ اما ھا تنتھيجميعو .بسيط و مرآب: المصادر نوعان :المصدر •
Darkirdin)التعليق(  

 :المصدر مرکب من
Dar+kirdin  

Hellsan)النھوض( 
 :المصدر مرکب من

Hell+san 

Ballgirdin )طیرانال(  
 :المصدر مرکب من
Ball+girdin 

Lîdan)الضرب(  
  :کب منالمصدر مر

Lî+dan 

Ledalligbün)والدة(
:المصدر مرکب من  

Le+dallig+bün  

Sirbirdin )التـزحلق(  
  :المصدر مرکب من
Sir+birdin 

Hewün )وجودال( 
 .المصدر بسیط

ولكنھا  Hebün: اصل الكلمة هي
 ).w(الی) b(رت و تحولت الـّطوت

Likanin)التلصيق(  
 .المصدر بسیط

Dewîn)رآضال( 
.المصدر بسیط  

Çirrîn)صیاحال(  
 .المصدر بسیط

Keftin)الوقوع( 
.المصدر بسیط  

Bün)وجودال( 
.المصدر بسیط  

تام للشخص الماضي الفعل ال( يعندما ینتھالحظ . )فعل ماض تام للشخص الثالث(يصبح لدينا  )in – n(عندما نحذف عالمة المصدر
   .لیصبح مصدرا) in( هحروف الصحیحة، فنضیف الیالحد أنتھی بما اذا اأ. الیصبح مصدر) n( هحد حروف العلة، یضاف الیأب )الثالث

  

  ):Xwardin(مصدرلل ;مثال. مختلفة له صيغ :الفعل الماضي •
 ماضي شرط ماضي مستمر ماضي بعيد ماضي تام

Min 
xwardim 

Min 
xwardibüm 

Min 
exwardim / xwardiyam 

Min 
bixwardam / bixwardiyam 

Tu 
xwardid / xwardîd 

Tu 
xwardibüd 

Tu 
exwardid / xwardiyayd 

Tu 
bixwardayd / bixwardyayd 

Ew 
xward 

Ew 
xwardibü 

Ew 
exward / xwardiyad 

Ew 
bixwarda / bixwardiyad 

Îme 
xwardîmin 

Îme 
xwardibümin 

Îme 
exwardîmin / 

xwardiyaymin 

Îme 
bixwardaymin / 
bixwardiyaymin 

Îwe 
xwardin 

Îwe 
xwardibün 

Îwe 
exwardin / xwardiyayn 

Îwe 
bixwardan / bixwardiyayn 

Ewan 
xwardin 

Ewan 
xwardibün 

Ewan 
exwardin / xwardiyan 

Ewan 
bixwardan / bixwardiyan 

  .، حول نفس الموضوع ٢٧و  ٢٦و  ٢٥ اتمالحظایضا  ادرس
 

 أآثرية االفعال المضارعة، تبدأو .صيغة المضارع هي نفس الصيغة المستقبلية :الفعل المضارع و المستقبل •
  .أو حاالت الشواذ ."ذو مقطعین"اذا کان الفعل مرکبا، ، اال ) E/e: (بالحرف

Eharêd XirexwadEdewêd Eçirrêd Egrêd Hesey 
Ekefêd Esirrêd Esenêd Ewayêd Etilêd Errikêd 

 :کعالمة للفعل المضارع، مثال) E/e(الیوجد حرف الـ ،و آرماشان یل هن ههاو و م هزرپو هخانقين و قسرشيرين و س في آالم سكان
.Kefêd,Dewêd,Senêd آثریة ألمضارع موجودة في هذه العالمة للفعل ا تبع هذه الطریقة آقاعدة الن ان ال ی یكون من االفضل

 .}في آخر الكلمة) d(طبعا يجوز حذف حرف الـ{ .، وهي االصح آقاعدة لغویةاللھجات الکردیة
 

 - Îme(و ) انا - Min: (اال في الحالتين. جماعة او العكس فرد او االمر هو ايعاز من فرد الى :الفعل االمر •
  :مثال ."قواعديا" ن نامر على انفسناأيضا أحن ، واليمكن ن"قواعديا"مر على نفسي آالنني ال ). نحن

).او استفھام للتمني(صيغة بل . اليعتبر صيغة امر  Binüsnim! -Binüsim!  - Binüsnîmin! 
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  .}o-ü-û-u-î-i-ê-e-a{ :هي ،حروف العلة في الفيلية :٢٥مالحظة 
  تحلیل مصادر االفعال لترآیب صیغ مختلفة لالفعال

 .نين المقبلتيالمالحظتانظر .تصریف االفعالي لالول و الثانیستعان بقانون الجذر ا
  المصدر

 
  

  :كونتعالمة المصدر اما 
)in (حرف صحيح هعندما يسبق. 

 .حرف علة هعندما يسبق) n(واما 

 للمصدرجذر االول ال
 الفعل الماضي لتصریف

  
ماضي العادة يكون الفعل في حالة (

 )التام للشخص الثالث الغائب

 للمصدر يالجذر الثان
 المستقبل لتصریف الفعل المضارع و

barîn barî bar 
bün Bü w 

cimistin / 
cimîn 

cimist 
cimî cim 

çirrîn çirrî çirr 
çün Çü ç / çi 
dan Da d 

girdin Gird gir 
hatin Hat î / y 
kirdin Kird ka / ke 
kutan kuta kut 
nayn / 

nan Na n 

nüsanin / 
nüsîn 

nüsan 
nüsa nüs 

ranîn ranî ran 
senistin / 

senîn 
senist 
senî sen 

şûrdin şûrd şûr 
xeftin xeft xef 
xistin Xist xis 

xuranin xuran xur 
xwardin xward xwe / xwa 

 

  . و الفعل حسب التصریفأفي مقدمة المصدر ) ne(او ) na: (تضافـي فما للمنفأللمثبت وهذه 
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 .٢٥انظر مالحظة  ،الجذر هنا یعنی جذر المصدر .}١١ و ٩ و ١راجع مالحظة رقم  { :٢٦مالحظة 
 : لجميع الضمائر المنفصلة) يفعال الماضأ(ات تصريف

  :)min(للضمير  الفعل الماضي •
  .}a-e-ê-i-î-u-û-ü-o{ :هي ،حروف العلة في الفيلية

 یل هن ههاو و م هزرپو هقسرشيرين و س(: سكان قسم من في آالمموجودة الفعال 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

 المصدر ماضي الشرطال الماضي المستمر الماضي البعيد الماضي التام
 (im +جذراالول)

  
لجذر اذا انتھى ا
الضافة ا بحرف علة،
  m : تكون

 (ibüm +جذراالول)
 

اذا انتھى الجذر 
 بحرف علة،
 :االضافة تكون

büm  
 

وفي کلتى الحالتین 
 حرف الینطق عادة

  )b(الـ

(e+جذراالول+im) 
  

  اذا انتھى الجذر
 :الضافة تكونا بحرف علة،

m  

(bi+جذراالول+am) 
 

اذا انتھی الجذر بحرف 
ف یحذف هذا الحر  علة،

  yatam  :وتضاف له

عالمة 
اما  المصدر

  )in(كون ت
 هعندما یسبق
  حرف صحیح

 )n(ما او
 هعندما یسبق
  حرف علة

iyam+جذر االول  
 انتھى الجذر بحرف اذا{

ثم یحذف هذا الحرف علة، 
  }yamتضاف االضافة

iyam+جذر االول+bi  
 انتھى الجذر بحرف اذا{

ثم یحذف هذا الحرف علة، 
 }yamتضاف االضافة

Xwardim xwardibüm exwardim 
xwardiyam 

Ege 
bixwardam 
bixwardiyam 

xwardin 

Kutam kutabüm ekutam 
kutyam 

bikutyatam 
bikutyam kutan 

cimistim 
cimîm 

cimistibüm 
cimîbüm 

cimyabüm 

ecimistim 
cimyam 

bicimistam 
bicimyam 

cimistin 
cimîn 

Çirrîm çirrîbüm eçirrîm 
çirryam 

biçirryatam 
biçirryam çirrîn 

Xeftim xeftibüm exeftim 
xeftiyam 

bixeftam 
bixeftiyam xeftin 

senistim 
senîm 

senistibüm 
senîbüm 

esenistim 
senyam 

bisenistam 
bisenyam 

senistin 
senîn 

Şûrdim şûrdibüm eşûrdim 
şûrdiyam 

bişûrdam 
bişûrdiyam şûrdin 

Çüm çübüm eçüm 
çyam 

biçyatam 
biçyam çün 

Kirdim kirdibüm ekirdim 
kirdiyam 

bikirdam 
bikirdiyam kirdin 

Ranîm ranîbüm erranîm 
ranyam 

birranyatam 
birranyam ranîn 

nüsanim 
nüsam 

nüsanibüm 
nüsabüm 

enüsanim 
nüsyam 

binüsanam 
binüsyatam* 

binüsyam 

nüsanin 
nüsîn 

Büm bübüm ebüm 
büyam 

bibyatam 
biyatam * 

batam* 
bün 

  .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
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 ):tu( للضمير الفعل الماضي •
  .}a-e-ê-i-î-u-û-ü-o{ :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

 المصدر ماضي الشرطال الماضي المستمر الماضي البعيد الماضي التام
 (id +جذراالول)

  
اذا انتھى الجذر بحرف 

  علة،
 :الضافة تكونا

d    
  

  

 +جذراالول)
ibüd) 

 
ا انتھى الجذر اذ

  بحرف علة،
 : االضافة تكون

büd  
 

وفي کلتى 
الحالتین الینطق 

 حرف عادة
  )b(الـ

(e+جذراالول+id) 
  

  اذا انتھى الجذر
  بحرف علة،

 :الضافة تكونا
d  
  
  

(bi+جذراالول+ ayd) 
 

  اذا انتھی الجذر بحرف علة،
 :یحذف هذا الحرف وتضاف له 

  yatayd 
 

ادة وفي کلتى الحالتین الینطق ع
  )b(حرف الـ

عالمة 
اما  المصدر

  )in(كون ت
 هعندما یسبق
  حرف صحیح

 )n(ما او
 هعندما یسبق
  جذر االول+îd  حرف علة

  )d(التلفظ الـ وعادة

iyayd+جذر االول  
 انتھى الجذر بحرف اذا{

یحذف هذا علة، 
ثم تضاف الحرف 
 }yaydاالضافة

iyayd+جذر االول+bi  
علة،  انتھى الجذر بحرف اذا{

ثم تضاف هذا الحرف  یحذف
 }yaydاالضافة

xwardid 
xwardîd xwardibüd exwardid 

xwardiyayd 

Ege 
bixwardayd 
bixwardiyayd 

xwardin 

kutad 
Kutayd(2) kutabüd ekutad 

kutyayd 
bikutyatayd 

bikutyayd kutan 

cimistid 
cimîd 

cimistibüd 
cimîbüd 

ecimistid 
cimyayd 

bicimistayd 
bicimyayd 

cimistin 
cimîn 

Çirrîd çirrîbüd eçirrîd 
çirryayd 

biçirryatayd 
biçirryayd çirrîn 

xeftid 
xeftîd xeftibüd exeftid 

xeftiyayd 
bixeftayd 

bixeftiyayd xeftin 

senistid 
senîd 

senistibüd 
senîbüd 

esenistid 
senyayd 

bisenistayd 
bisenyayd 

senistin 
senîn 

Şûrdid şûrdibüd eşûrdid 
şûrdiyayd 

bişûrdayd 
bişûrdiyayd şûrdin 

Çüd çübüd eçüd 
çyayd 

biçyatayd 
biçyayd çün 

kirdid 
kirdîd kirdibüd ekirdid 

kirdiyayd 
bikirdayd 
bikirdiyayd kirdin 

Ranîd ranîbüd erranîd 
ranyayd

birranyatayd 
birranyayd ranîn 

nüsanid 
nüsîd 

nüsanibüd 
nüsabüd 

enüsanid 
nüsyayd 

binüsanayd 
binüsyayd 

nüsanin 
nüsîn 

Büd bübüd ebüd bibyatayd - biyatayd* 
batayd* - bibyayd bün 

  .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
  .)î(، الحرف  ٩انظر مالحظة ). a(حرف العلة  هیسبق) î(، الن حرف الـ)yd(استبدلت بـ ) îd( االضافة (2)
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  :)ew( للضمير ماضيالفعل ال •
  .}a-e-ê-i-î-u-û-ü-o{ :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
 .التي کتبتھا هي ایضا باللون االحمرآتبتھم بشكل مختلف، الن لھم قاعدة خاصة بھم و .)و بعض مناطق اخری و آرماشان

 المصدر ماضي الشرطال الماضي المستمر الماضي البعيد الماضي التام

 جذراالول
بدون مقدمات أو 

  اضافات
  

الفعل في حالة "
ماضي تام للشخص 

  "الثالث

 (ibü +جذراالول)
 

اذا انتھى الجذر 
  بحرف علة،
 :االضافة تكون

 bü  
 

وفي کلتى 
الحالتین الینطق 

  )b(الـ حرف عادة

(e+جذراالول) 
 
 
 
 
 
 

(bi+جذراالول+ a) 
 

اذا انتھی الجذر بحرف 
  علة،

یحذف هذا الحرف  
  yata  :وتضاف له

اما  عالمة المصدر
  )in(كون ت

حرف  هعندما یسبق
  صحیح

عندما  )n(ما او
  حرف علة هیسبق

iyad+جذر االول+bi  
 انتھى الجذر بحرف اذا{

یحذف هذا الحرف علة، 
 }yadتضاف االضافة ثم 

iyad+جذر االول+bi  
 انتھى الجذر بحرف اذا{

یحذف هذا الحرف علة، 
 }yadثم تضاف االضافة 

Xward xwardibü exward 
xwardiyad 

Ege 
bixwarda 

bixwardiyad 
xwardin 

Kuta kutabü ekuta 
kutyad 

bikutyata 
bikutyad kutan 

cimist 
cimî 

cimistibü 
cimîbü 

ecimist 
cimyad 

bicimista 
bicimyad 

cimistin 
cimîn 

Çirrî çirîbü eçirrî 
çirryad 

biçirryata 
biçirryad çirrîn 

Xeft xeftibü exeft 
xeftiyad 

bixefta 
bixeftiyad xeftin 

Senist senistibü esenist 
senyad 

bisenista 
bisenyad 

senistin 
senîn 

Şûrd şûrdibü eşûrd 
şûrdiyad 

bişûrda 
bişûrdiyad şûrdin 

Çü çübü eçü 
çyad 

biçyata 
biçyad çün 

Kird kirdibü ekird 
kirdiyad 

bikirda 
bikirdiyad kirdin 

ranî  ranîbü erranî 
birranyad

birranyata 
birranyad ranîn 

nüsan 
nüsa 

nüsanibü 
nüsabü 

enüsan 
nüsyad 

binüsana 
binüsyad 

nüsanin 
nüsîn 

Bü bübü ebü 
biyad* 

bibyata - bibyad 
 biyata* 

bata* 
bün 

  .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
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 ):îme( للضمير الفعل الماضي •
  .}a-e-ê-i-î-u-û-ü-o{ :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

 المصدر ماضي الشرطال الماضي المستمر الماضي البعيد الماضي التام
 (ibümin+جذراالول) (îmin+جذراالول)

 
اذا انتھى الجذر بحرف 

 :فة تكوناالضا علة،
bümin  

 
وفي کلتى الحالتین 

 حرف الینطق عادة
  )b(الـ

(e+جذراالول+îmin) 
 

(bi+جذراالول+aymin) 
 عالمة المصدر  

  )in(كون تاما 
 هعندما یسبق
  حرف صحیح

عندما  )n(ما او
  حرف علة هیسبق

iyaymin+جذر االول  
 انتھى الجذر بحرف اذا{

یحذف هذا الحرف علة، 
 ثم تضاف االضافة

yaymin{  

iyaymin+جذر االول+bi  
 انتھى الجذر بحرف اذا{

یحذف هذا الحرف علة، 
 ثم تضاف االضافة

yaymin{ 

Xwardîmin xwardibümin  exwardîmin 
xwardiyaymin 

Ege 
bixwardaymin 
bixwardiyaymin 

xwardin 

kutaymin (2) kutabümin  ekutaymin(1) 
kutyaymin 

bikutaymin (1) 
bikutyaymin kutan 

cimistîmin 
cimîmin 

cimistibümin 
cimîbümin 

ecimistîmin 
cimyaymin 

bicimistaymin 
bicimyaymin 

cimistin 
cimîn 

çirrîmin )١(  çirrîbümin eçirrîmin(1) 
çirryaymin biçirryaymin(2) çirrîn 

Xeftîmin xeftibümin exeftîmin 
xeftiyaymin 

bixeftaymin 
bixeftiyaymin xeftin 

senistîmin 
senîmin )١(  senistibümin esenistîmin 

senyaymin 
bisenistaymin 
bisenyaymin 

senistin 
senîn 

Şûrdîmin şûrdibümin eşûrdîmin 
şûrdiyaymin 

bişûrdaymin 
bişûrdiyaymin şûrdin 

çüymin* çübümin eçüymin(2) 
çyaymin 

biçüaymin 
biçyaymin çün 

Kirdîmin kirdibümin ekirdîmin 
kirdiyaymin 

bikirdaymin 
bikirdiyaymin kirdin 

ranîmin )١(  ranîbümin 
erranîmin )١(  
ranyaymin

birranyaymin 
birranyaymin ranîn 

nüsanîmin 
nüsîmin )١(  nüsanibümin enüsanîmin 

nüsyaymin 
binüsanaymin 
binüsyaymin 

nüsanin 
nüsîn 

büymin(2) bübümin ebüymin(2) 
biyaymin* 

bibüaymin 
büyaymin* 

büyataymin* 
bataymin* 
biyatyamin* 

bün 

  .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
  .هماالفعل وبداية االضافة هما نفس الحرف، لذلك یترك أحد حرف نھاية )١(

  .٩ر مالحظة انظ .)y(الـحرف الی  )î(نقلب الـيف ،)î(الـ حرف بعد وأ قبل، حد حروف العلةأاذا وقع  (2)
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 ):îwe( للضمير الفعل الماضي •
  .}a-e-ê-i-î-u-û-ü-o{ :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
 .، الن لھم قاعدة خاصة بھم والتي کتبتھا هي ایضا باللون االحمرآتبتھم بشكل مختلف .)و بعض مناطق اخری و آرماشان

 المصدر ماضي الشرطال الماضي المستمر الماضي البعيد الماضي التام
 (in +جذراالول)

  
اذا انتھى الجذر 
  بحرف علة،

 :الضافة تكونا
  n  

 (ibün +جذراالول)
 

اذا انتھى الجذر 
  بحرف علة،
 :االضافة تكون

 bün  
 

تى الحالتین وفي کل
 حرف الینطق عادة

  )b(الـ

(e+جذراالول+in) 
  

  اذا انتھى الجذر
  بحرف علة،

  :الضافة تكونا
n 
  

(bi+جذراالول+an) 
 

اذا انتھی الجذر بحرف 
  علة،

یحذف هذا الحرف  
 :وتضاف له

  yatan  

عالمة 
اما  المصدر

  )in(كون ت
 هعندما یسبق
  حرف صحیح

 )n(ما او
 هعندما یسبق
  حرف علة

iyayn+جذر االول  
 انتھى الجذر بحرف اذا{

یحذف هذا الحرف علة، 
  }yaynثم تضاف االضافة

iyayn+جذر االول+bi  
 انتھى الجذر بحرف اذا{

یحذف هذا الحرف علة، 
 }yaynثم تضاف االضافة

Xwardin xwardibün  exwardin 
xwardiyayn 

Ege 
bixwardan 

bixwardiyayn 
xwardin 

Kutan kutabün  ekutan 
kutyayn 

bikutyatan 
bikutyayn kutan 

Cimistin cimistibün 
cimyabün 

ecimistin 
cimyayn 

bicimistan 
bicimyayn 

cimistin 
cimîn 

Çirrîn çirrîbün eçirrîn 
çirryayn 

biçirryatan 
biçirryayn çirrîn 

Xeftin xeftibün exeftin 
xeftiyayn 

bixeftan 
bixeftiyayn xeftin 

Senistin senistibün 
senün* 

esenistin 
senyayn 

bisenistan 
bisenyayn 

senistin 
senîn 

Şûrdin şûrdibün eşûrdin 
şûrdiyayn 

bişûrdan 
bişûrdiyayn şûrdin 

Çün çübün eçün 
çyayn 

biçyatan 
biçyayn çün 

Kirdin kirdibün ekirdin 
kirdiyayn 

bikirdan 
bikirdiyayn kirdin 

Ranîn ranîbün erranîn 
ranyayn

birranyatan 
birranyayn ranîn 

Nüsanin nüsanibün enüsanin 
nüsyayn 

binüsanan 
binüsyatan* 

binüsyayn 

nüsanin 
nüsîn 

Bün hebün* 
büyedan* 

ebün 
byayn* 

bibyatan 
 biyatan*- batan* 

biyatyayn* 
bün 

  .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
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 ):ewan( ميرللض الفعل الماضي •
  .}a-e-ê-i-î-u-û-ü-o{ :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
 .تبتھا هي ایضا باللون االحمرآتبتھم بشكل مختلف، الن لھم قاعدة خاصة بھم والتي ک .)و بعض مناطق اخری و آرماشان

 المصدر ماضي الشرطال الماضي المستمر الماضي البعيد الماضي التام
 (in +جذراالول) 

 
  اذا انتھى الجذر
  بحرف علة،

  :الضافة تكونا
n 

 (ibün +جذراالول)
 

اذا انتھى الجذر 
  بحرف علة،
 :االضافة تكون

 bün  
 

وفي کلتى الحالتین 
 حرف الینطق عادة

  )b(الـ

(e+جذراالول+in) 
 

  اذا انتھى الجذر
  بحرف علة،

  :الضافة تكونا
n  

(bi+جذراالول+an) 
 

اذا انتھی الجذر بحرف 
  علة،

یحذف هذا الحرف  
  yatan   :وتضاف له

عالمة 
اما  المصدر

  )in(كون ت
 هعندما یسبق
  حرف صحیح

 )n(ما او
 هعندما یسبق
  حرف علة

iyan+جذر االول+bi  
 ر بحرفانتھى الجذ اذا{

ثم یحذف هذا الحرف علة، 
 }yanتضاف االضافة

iyan+جذر االول+bi  
 انتھى الجذر بحرف اذا{

یحذف هذا الحرف علة، 
 }yanثم تضاف االضافة

Xwardin xwardibün  exwardin 
xwardiyan 

Ege 
bixwardan 
bixwardiyan 

xwardin 

Kutan kutabün  ekutan 
kutyan 

bikutyatan 
bikutyan kutan 

cimistin 
cimîn cimistibün ecimistin 

cimyan 
bicimistan 
bicimyan 

cimistin 
cimîn 

Çirrîn çirrîbün eçirrîn 
çirryan 

biçirryatan 
biçirryan çirrîn 

Xeftin xeftibün exeftin 
xeftiyan 

bixeftan 
bixeftiyan xeftin 

Senistin senistibün esenistin 
senyan 

bisenistan 
bisenyan 

senistin 
senîn 

Şûrdin şûrdibün eşûrdin 
şûrdiyan 

bişûrdan 
bişûrdiyan şûrdin 

Çün çübün eçün 
çyan 

biçyatan 
biçyan çün 

Kirdin kirdibün ekirdin 
kirdiyan 

bikirdan 
bikirdiyan kirdin 

Ranîn ranîbün erranîn 
ranyan

birranyatan 
birranyan ranîn 

nüsanin 
nüsan 

nüsanibün 
nüsabün 

enüsanin 
nüsyan 

binüsanan 
binüsyatan* 

binüsyan 

nüsanin 
nüsîn 

Bün hebün* 
büyedan* 

ebün 
biyan 

bibyatan 
biyatan* 

batan* - biyatiyan 
bün 

  .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
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  .١١ و ٩ و ١راجع مالحظة رقم  :٢٧مالحظة 
  لجميع الضمائر المنفصلة) "التمني" شرطال و المستقبل و  المضارع(ات تصريف

  :)min(للضمير  )"التمني"شرطال و المستقبل و  المضارع(الفعل  •
  .}a-e-ê-i-î-u-û-ü-o{ :هي ،حروف العلة في الفيلية

 یل هن همهاو و  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

  المصدر  المضارع  المستقبل  شرطال
(bi+جذر الثاني+im) 

 
  ،اذا انتھى الجذر بحرف علة

  ،نفس صیغة المضارع{   m:الضافة تكونا
  }"bün"الفرق الوحيد في تصریف 

(e+ يجذر الثان +im) 
 

 اذا انتھى الجذر بحرف علة،
 m  :الضافة تكونا

كون تاما  عالمة المصدر
)in(  
  حرف صحیح هعندما یسبق

حرف  هعندما یسبق )n(ما او
  علة

يجذر الثان +im 
 اذا انتھى الجذر بحرف علة،

 m  :الضافة تكونا

Ege bixwem Sû exwem 
xwem 

Imrû exwem 
xwem xwardin 

Ege bikutim Sû ekutim 
kutim 

Imrû ekutim 
kutim kutan 

Ege bicimim Sû ecimim 
cimim 

Imrû ecimim 
cimim 

cimistin 
cimîn 

Ege biçirrim Sû eçirrim 
çirrim 

Imrû eçirrim 
çirrim çirrîn 

Ege bixefim Sû exefim 
xefim 

Imrû exefim 
xefim xeftin 

Ege bisenim Sû esenim 
senim 

Imrû esenim 
senim 

senistin 
senîn 

Ege bişûrim Sû eşûrim 
şûrim 

Imrû eşûrim 
şûrim şûrdin 

Ege biçim Sû eçim 
çim 

Imrû eçim 
çim çün 

Ege bikem Sû ekem 
kem 

Imrû ekem 
kem kirdin 

Ege birranim Sû erranim 
ranim 

Imrû erranim 
ranim ranîn 

Ege binüsim 
Binüsim 

Sû enüsim 
enüsnim  *  

nüsim 

Imrû enüsim 
enüsnim  *  

nüsim 

nüsanin 
nüsîn 

Ege biwim 
Büm 

Sû ewim 
edom* 

bim 

Imrû hesem * 
hem  bün 

  .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
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  :)tu(للضمير ) "التمني"شرطال و المستقبل و  المضارع(الفعل  •
  .}a-e-ê-i-î-u-û-ü-o{ :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

  مصدرال  المضارع  المستقبل  شرطال
(bi+جذر الثاني+id) 

 
  ،اذا انتھى الجذر بحرف علة

  :الضافة تكونا
yd  
 

  )d(الـ حرف الینطقعادة 

  ،نفس صیغة المضارع{
الفرق الوحيد في 

  }"bün"تصریف 

(e+ يجذر الثان +id) 
 

 اذا انتھى الجذر بحرف علة،
عادة  وهنا  yd :الضافة تكونا

 )d(الـ حرف الینطق

كون تاما  عالمة المصدر
)in(  
  حرف صحیح هعندما یسبق

 هعندما یسبق )n(ما او
يجذر الثان  حرف علة +îd 

 اذا انتھى الجذر بحرف علة،
 yd  :الضافة تكونا

Ege bixweyd Sû exweyd 
xweyd 

Imrû exweyd 
xweyd xwardin 

Ege bikutid Sû ekutid 
kutîd 

Imrû ekutid 
kutîd kutan 

Ege bicimid Sû ecimid 
cimîd 

Imrû ecimid 
cimîd 

cimistin 
cimîn 

Ege biçirid Sû eçirrid 
çirrîd 

Imrû eçirrid 
çirrîd çirrîn 

Ege bixefid Sû exefid 
xefîd 

Imrû exefid 
xefîd xeftin 

Ege bisenid Sû esenid 
senîd 

Imrû esenid 
senîd 

senistin 
senîn 

Ege bişûrid Sû eşûrid 
şûrîd 

Imrû eşûrid 
şûrîd şûrdin 

Ege biçid Sû eçid 
çîd 

Imrû eçid 
çîd çün 

Ege bikeyd Sû ekeyd 
keyd 

Imrû ekeyd 
keyd kirdin 

Ege birranid Sû erranid 
ranîd 

Imrû erranid 
ranîd ranîn 

Ege binüsnid  
Sû enüsid 
enüsnid * 

nüsnîd 

Imrû enüsid 
enüsnid * 

nüsnîd 

nüsanin 
nüsîn 

Ege biwid 
Sû ewid 
edoyd * 

büd 

Imrû hesed * 
heyd bün 

  .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
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  :)ew(للضمير ) "التمني"شرطال و المستقبل و  المضارع(الفعل  •
  .}a-e-ê-i-î-u-û-ü-o{ :هي ،حروف العلة في الفيلية

 یل هن ههاو و م هزرپو هقسرشيرين و س(: انسك 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

  المصدر  المضارع  المستقبل  شرطال
(bi+جذر الثاني+êd) 

 
  ،اذا انتھى الجذر بحرف علة

  ،ارعنفس صیغة المض{  d: الضافة تكونا
  }"bün"الفرق الوحيد في تصریف 

(e+ يجذر الثان +êd) 
 

 اذا انتھى الجذر بحرف علة،
 d : الضافة تكونا

  )in(كون تاما  عالمة المصدر
  حرف صحیح هعندما یسبق

حرف  هعندما یسبق )n(ما او
يجذر الثان  علة +id 

 اذا انتھى الجذر بحرف علة،
 d : الضافة تكونا

Ege bixwad Sû exwed 
xwed 

Imrû exwed 
xwed xwardin 

Ege bikutêd Sû ekutêd 
kutid 

Imrû ekutêd 
kutid kutan 

Ege bicimêd Sû ecimêd 
cimid 

Imrû ecimêd 
cimid 

cimistin 
cimîn 

Ege biçirrêd Sû eçirrêd 
çirrid 

Imrû eçirrêd 
çirrid çirrîn 

Ege bixefêd Sû exefêd 
xefid 

Imrû exefêd 
xefid xeftin 

Ege bisenêd Sû esenêd 
senid 

Imrû esenêd 
senid 

senistin 
senîn 

Ege bişûrêd Sû eşûrêd 
şûrid 

Imrû eşûrêd 
şûrid şûrdin 

Ege biçêd Sû eçêd 
çid 

Imrû eçêd 
çid çün 

Ege bikad 
Biked 

Sû eked 
ked 

Imrû eked 
ked kirdin 

Ege birranêd Sû erranêd 
ranid 

Imrû erranêd 
ranid ranîn 

Eger binüsnêd * 
Sû enüsêd 
enüsnêd * 

nüsid 

Imrû enüsêd 
enüsnêd * 

nüsid 

nüsanin 
nüsîn 

Eger biwêd 
Sû ewêd 
edêd * 

bûd 

Imrû hesey * 
hes bün 

  .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
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  :)îme(للضمير ) "التمني"شرطال و المستقبل و  المضارع(الفعل  •
  .}a-e-ê-i-î-u-û-ü-o{ :هي ،ة في الفيليةحروف العل

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

  المصدر  المضارع  المستقبل  شرطال
(bi+جذر الثاني+ îmin) 

 
  ،اذا انتھى الجذر بحرف علة

  ymin: الضافة تكونا
  ،نفس صیغة المضارع{

الفرق الوحيد في تصریف 
"bün"{  

(e+ يجذر الثان +îmin) 
 

 اذا انتھى الجذر بحرف علة،
 ymin : الضافة تكونا

كون تاما  عالمة المصدر
)in(  

  حرف صحیح هیسبق عندما
 هعندما یسبق )n(ما او

  حرف علة
(e+ يجذر الثان +îmin) 

 اذا انتھى الجذر بحرف علة،
 ymin : الضافة تكونا

Ege bixweymin Sû exweymin 
xweymin 

Imrû exweymin 
xweymin xwardin 

Ege bikutîmin Sû ekutîmin 
kutîmin 

Imrû ekutîmin 
kutîmin kutan 

Ege bicimîmin Sû ecimîmin 
cimîmin 

Imrû ecimîmin 
cimîmin 

cimistin 
cimîn 

Ege biçirrîmin Sû eçirrîmin 
çirrîmin 

Imrû eçirrîmin 
çirrîmin çirrîn 

Ege bixefîmin Sû exefîmin 
xefîmin 

Imrû exefîmin 
xefîmin xeftin 

Ege bisenîmin Sû esenîmin 
senîmin 

Imrû esenîmin 
senîmin 

senistin 
senîn 

Ege bişûrîmin Sû eşûrîmin 
şûrîmin  

Imrû eşûrîmin 
şûrîmin  şûrdin 

Ege biçîmin Sû eçîmin 
çîmin 

Imrû eçîmin 
çîmin çün 

Ege bikeymin Sû ekeymin 
keymin 

Imrû ekeymin 
keymin kirdin 

Ege birranîmin Sû erranîmin 
ranîmin 

Imrû erranîmin 
ranîmin ranîn 

Ege binüsnîmin  *  
Sû enüsîmin 
enüsnîmin  *  

nüsnîmin 

Imrû enüsîmin 
enüsnîmin  *  

nüsnîmin 

nüsanin 
nüsîn 

Eger biwîmin 
Sû ewîmin 
edoymin* 

bîmin 

Imrû heymin* 
hesîmin* 

heseman * 
bün 

  .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
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  :)îwe(للضمير ) "التمني"شرطال و المستقبل و  المضارع(الفعل  •
  .}a-e-ê-i-î-u-û-ü-o{ :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
 .ي کتبتھا هي ایضا باللون االحمرآتبتھم بشكل مختلف، الن لھم قاعدة خاصة بھم والت .)و بعض مناطق اخری و آرماشان

  المصدر  المضارع  المستقبل  شرطال
(bi+جذر الثاني+in) 

 
اذا انتھى الجذر بحرف 

  n: الضافة تكونا ،علة
  ،نفس صیغة المضارع{

الفرق الوحيد في تصریف 
"bün"{  

(e+ يجذر الثان +in) 
 

 اذا انتھى الجذر بحرف علة،
 n : الضافة تكونا

  )in(ون كتاما  عالمة المصدر
  حرف صحیح هعندما یسبق

حرف  هعندما یسبق )n(ما او
  علة

( يجذر الثان +în) 
 اذا انتھى الجذر بحرف علة،

 yn : الضافة تكونا

Ege bixwen Sû exwen 
xweyn 

Imrû exwen 
xweyn xwardin 

Ege bikutin Sû ekutin 
kutîn 

Imrû ekutin 
kutîn kutan 

Ege bicimin Sû ecimin 
cimîn 

Imrû ecimin 
cimîn 

cimistin 
cimîn 

Ege biçirrin Sû eçirrin 
çirrîn 

Imrû eçirrin 
çirrîn çirrîn 

Ege bixefin Sû exefin 
xefîn 

Imrû exefin 
xefîn xeftin 

Ege bisenin Sû esenin 
senîn 

Imrû esenin 
senîn 

senistin 
senîn 

Ege bişûrin Sû eşûrin 
şûrîn 

Imrû eşûrin 
şûrîn şûrdin 

Ege biçin Sû eçin 
çîn 

Imrû eçin 
çîn çün 

Ege biken Sû eken 
keyn 

Imrû eken 
keyn kirdin 

Ege birranin Sû erranin 
ranîn 

Imrû erranin 
ranîn ranîn 

Ege binüsinin 
Sû enüsin 
enüsnin * 

nüsîn 

Imrû enüsin 
enüsnin * 

nüsîn 

nüsanin 
nüsîn 

Eger biwin 
Sû ewin 
edon* 

hayn - heyn  

Imrû hesin* 
hesedan 

hayn - heyn  
bün 

  .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
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  :)ewan(للضمير ) "التمني"شرطال و المستقبل و  المضارع(الفعل  •
  .}a-e-ê-i-î-u-û-ü-o{ :هي ،حروف العلة في الفيلية

 یل هن ههاو و م هزرپو هقسرشيرين و س(: سكان قسم من موجودة في آالم الفعالصيغ 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

  المصدر  المضارع  المستقبل  شرطال
(bi+جذر الثاني+in) 

  
اذا انتھى الجذر بحرف 

  ،علة
  n: فة تكونالضاا

  ،نفس صیغة المضارع{
الفرق الوحيد في تصریف 

"bün"{  

(e+ يجذر الثان +in) 
  

 اذا انتھى الجذر بحرف علة،
 n  :الضافة تكونا

  )in(كون تاما  عالمة المصدر
  حرف صحیح هعندما یسبق

حرف  هعندما یسبق )n(ما او
)  .علة يجذر الثان +în) 

 اذا انتھى الجذر بحرف علة،
 yn : نالضافة تكوا

Ege bixwen Sû exwen 
xwen 

Imrû exwen 
xwen xwardin 

Ege bikutin Sû ekutin 
kutin 

Imrû ekutin 
kutin kutan 

Ege bicimin Sû ecimin 
cimin 

Imrû ecimin 
cimin 

cimistin 
cimîn 

Ege biçirrin Sû eçirrin 
çirrin 

Imrû eçirrin 
çirrin çirrîn 

Ege bixefin Sû exefin 
xefin 

Imrû exefin 
xefin xeftin 

Ege bisenin Sû esenin 
senin 

Imrû esenin 
senin 

senistin 
senîn 

Ege bişûrin Sû eşûrin 
şûrin 

Imrû eşûrin 
şûrin şûrdin 

Ege biçin Sû eçin 
çin 

Imrû eçin 
çin çün 

Ege biken Sû eken 
ken 

Imrû eken 
ken kirdin 

Ege birranin Sû erranin 
ranin 

Imrû erranin 
ranin ranîn 

Ege binüsnin 
Sû enüsin 
enüsnin* 

nüsin 

Imrû enüsin 
enüsnin* 

nüsin 

nüsanin 
nüsîn 

Eger biwin 
Sû ewin 
edon* 

han - (bin) * 

Imrû hesin* 
han * bün 

  .هذا التصريف شاذ عن القاعدة *
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  :٢٨مالحظة 
  .بعكس السورانیةفي بعض الحاالت، یكون الفيلية 

    :فاعلالفي حالة الضمائر 
 العربیة السورانیة الفیلیة الضمائر

Min Bangî kirdim 
“Min bang ew kirdim” 

Bangîm kird/Bangim kird 
“Min ewim bang kird” 

  ها\نادیته

Tu Bangî kirdîd 
“Tu bang ew kirdid” 

Bangît kird/Bangit kird 
“To ewit bang kird” 

  ها\تهنادی

Ew Bangî kird 
“Ew bang ew kird” 

Bangî kird 
“Ew ewî bang kird” 

  ها\نادته

Îme Bangî kirdîmin 
“Îme Bang ew kirdîmin”

Bangîman kird/Bangman kird 
“Ême ewman bang kird” 

  ها\نادیناه

Îwe Bangî kirdin 
“Îwe bang ew kirdin” 

Bangîtan kird/Bangtan kird 
“Êwe ewtan bang kird” 

  ها\نادیتموه

Ewan Bangî kirdin 
“Ewan bang ew kirdin” 

Bangyan kird 
“Ewan ewyan bang kird” 

  ها\نادیاه

 
  :في حالة المفعولالضمائر 

 العربیة السورانیة الفیلیة الضمائر

Min Bangim kird 
“Ew bang min kird” 

Bangmî kird/Bangî kirdim 
“Ew minî bang kird” 

  اداني، نادتنين

Tu Bangid kird 
“Ew bang tu kird” 

Bangtî kird/Bangî kirdî 
“Ew toy bang kird” 

  ناداك، نادتك

Ew Bangî kird 
“Ew bang ew kird” 

Bangî kird 
“Ew ewî bang kird” 

  ها\ها،نادته\ناداه

Îme Bangman kird 
“Ew bang îme kird” 

Bangmanî kird/Bangî kirdîn
“Ew êmey bang kird” 

  نادانا، نادتنا

Îwe Bangdan kird 
“Ew bang îwe krid” 

Bangtanî kird/Bangî kirdin 
“Ew êwey bang kird” 

  ناداکم، نادتکم

Ewan Bangyan kird 
“Ew bang ewan kird”

Bangyanî kird/Bangî kirdin 
“Ew ewanî bang kird” 

  ناداهم، نادتھم

  .في اللھجتین الفیلیة و السورانیة قارن بین الصیغ و اختالفھما
 
 

  :٢٩مالحظة 
 سماء ايام االسبوعأ

Şeme Yekşeme Dûşeme Sêşeme Çiwarşeme Penşeme Ênî-Cume 
 الجمعة الخمیس األربعاء الثالثاء األثنین األحد السبت
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  :٣٠مالحظة 
 سماء فصول السنةأ

Wehar Tawsan Payiz Zimsan 
 الشتاء الخریف الصیف الربیع

 يالمذآور فن االستعمال أری بأ يلكنو. سم للفصل الواحدأآثر من أسماء الفصول، غیر واضحة، ویوجد أان 
  .اللھجات ي، النه موحد مع باقهو االفضل االعلی

 

 :٣١مالحظة 
ات االربعةهاالتجا  

 

 Bakûr
"شمال"   

Rûjawa "غرب" "شرق"   Rûjelat 

"جنوب"   
Başûr 

 

 

 

Pîş 
(Niwa), (Ban), (Jür) 

أستعماله قلیل   " Jür  "  
"أمام/ مقدمة"  

 

Çep   "يسار" "يمين"     Ras 

 
"خلف/  مؤخرة"  

Paş / Pişt 
(Düya,Dima), (Xwar), (Jîr)

 

 
 
 
 

Nimûne:  
Tîkeyeg el yekî le sîreley Şamî Kirmaşanî  

Çe bikem we des kiranişînî? 
Dad we herkes bem, heqim niyêsînî 

Ye kurrî dîrin, cu weçkey şeytan 
Su we xew hellsid, têyde naw eywan 
We cîw pirr le rîx, des we tîrkewan 

Xeyd erray qûrî, deyde istikan 
Kes coret nêrî, dengî bayde ban 
Büşê ciwanemerg, serim neşiknî 

Çe bikem we des, kiranişînî? 
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  :٣٢مالحظة 
  الریاضیات ياسیة فعالمات االربع االسال

  القسمة
Beş kirdin 

  الضرب
Car kirdin 

  الطرح
Lî der kirdin 

  الجمع
Ziyag kirdin 

 تقسيم
Beş  

 في
Car 

 صـناق
Eryer 

  دـزائ
Bineban 

  :مثال

+ 
)الجمع(  Ziyag kirdin 

4 + 6 = 10 
Çiwar bineban şeş edêde diye  

 ١٠ يساوي ٦ زائد ٤

– 
)الطرح(  Lî der kirdin 

4 – 6 = ٢ 
Çiwar eryere şeş edêde du  

 ٢ يساوي 6 ناقص 4

x 
)الضرب(  Car kirdin 

4 x 6 = ٢٤ 
Çiwar car şeş edêde bîsçiwar  

 ٢٤ يساوي  6 في 4

÷ 
)مةقسال(  Beş kirdin 

4  ÷  2 = 2 
Çiwar beşe du edêde du  

  ٢ يساوي ٢ تقسيم  4
  
  

  ٣٣مالحظة 
  

  .التینیةترتیب االبجدیة ال تي حسبأت ترتیب الكلمات :

  العربية معاني بعض الكلمات و التعابير
من  اقد يكون من المستحيالت اخراجھو. في اللغة الكرديةاالجنبية هناك العديد من الكلمات و التعابير  •

 .اآردية بدال عنھ آلمات باستعمال الغتنا، لكن ثمة آلمات و تعابير آثيرة يجوز االستغناء عنھ
التي یجوز استعمالھا في اللھجة وکثیر من الکلمات التي تستعمل في اللھجة السورانیة،  ثمة في الجدول •

یثري   وهذا بدوره. ايضا باللھجات الکردیة االخری یستعملون تلك الکلمات الذين يكتبونالفیلیة، الن 
  .اللھجة الفیلیة

وجد آلمات مشترآة تجذر واحد، لذلك  وردیة و اللغة الفارسیة، لھماكلكن یجب االنتباه الی ان اللغة ال •
  .في اللغتین

، یدالن الی )مقبرة - Qorsan: (مثل) san(، وآذلك اضافة )ھجرالم - Tarawga: (مثل) ga(االضافة  •
: ، وذلك لتسهیل التلفظ مثال)E(بـالـ) A(فقط، یجوز استبدال الـ) ga(وفي االضافة . ظرف مكان

)Tarawga ( تصبح)Tarawge.( 
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بین حروف الكلمة الواحدة، في الحاالت التي تكون فیھا الكلمة عامیة و تقرا آعالمة  )- ( ة آھذاآتبت عالم •
 .الشدة

اشکال ادبیة اخری باللھجة الفیلیة واآتب  او اية اسجل مجموعة من الكلمات الضروریة في کتابة المقاالت •
 :آاتب ما باللھجة الفیلیة امعانیھا بالعربیة عسی ان یحـتاجھ

یلیی فه وه   ویی ره ئه  وه 
Abllûqe  محاصرة /تطویق  
Ajansهیئة  
Aşkerase / Diyare معلوم / واضح / مكشوف  

Aşnaعرف
Awillnaw   في قواعد اللغة " صفة"  
Awjenî/سباحة 

Awrüwer / Awrüçün فضیحة  
Baderkîş ساحبة  
Bahenke / Henkeba / Bader مبردة هواء  
Bapîreالجد
Barimte رهینة  
Baristayî في االستعماالت العلمية. " کتلة"  
Bawerr  عقیدة /إیمان  
Baweşûn مهفة  
Bazîلـعـب
Bazineمدور  
Beha  قیم /قیمة  
Behre موهبة  
Bellge سند / دلیل / ثبوتیة  

Bellgename شهادة  / مستند / ثبوتیة / مستمسك
  دراسیة

Ber ثمرة  
Ber kirdime ewla/ Ber kirdime 
piştالتفت الى الجانب، التفت الى الخلف 

Berhem إنتاج  
Berhemhên / Berhemawer منتج  
Berhemwer / Berhemgir / 
Berhemsînمستهلك  

Biker  في قواعد اللغة " فاعل"  
Bînaw / Awrü حیاء  
Biraderصديق
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Birk / Janpîç لوية / مغص  
Biryarقرار  
Bîryar مفكر  
Biwar مجال /نیة إمكا  
Cadeشارع
Çawdêrî مراقبة / رعایة  
Çêj  طعم /لذة  
Cejin / Ceşinعيد
Çek Damallîn  االسلحة نزع  
Çemk مفھوم  
Çeq  في علم الریاضیات{مرکز{  
Cimanda / Dişmanda / Xirawda 
/ Sexûn daسب / شر آرد -ش هف 

Cinik Dakenîn المالبسنزع  
Cinikşûr / Cinikşû.سالةغ
Çiwargûşeمربع  
Çokpiyadan  إذالل  /إجبار  
Cûجدول
Çûbey Çiwargûşeمحیط المربع  
Cûş / Cûşanin ثوران /إثارة  
Dabînkirdinمینأت
Dapîreالجدة
Daşûrdin هجو  
Dayange حضانة 

Delese خبر غیر صحیح / شاعةإ  
Dem dere bin! / Qapiyege qepat 
ke!أغلق الباب / !بن  ر بابه ده  

Demargirdin استفزاز  
Dengo إشاعة / دعایة  
Derekî خارجي  
Deretan مجال /مخرج  
Derfet امكانیة / فرصة / مجال  
Derga / Derge / Qapî باب
Derhawîşte إفرازات
Derkîş ةّمجر  
Derxistin / Peydakirdin إآتشاف  
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Deryaبحـر
Deryaçeبحیرة  
Destebijêr / Desbijêr نخبة  
Destewaje مصطلح  

Diyar eمعلوم
Dollmen ثري  
Dûkellkîş مدخنة  
Ebêممکن  
Ecûşnidتـثیر  
Egilidتقع أرضا 

Ehullminêdیأآل بشراهة  
Ellçepaninتفلیش  
Eskele  هیکل عظمي /هیکل 

Eşkence تعذیب  
Estem مستحیل  
Êtîk roznamegerîأخالقیات المھنة الصحفیة 

Etikkirdinفي المجال الجنسي" غتصابإ"  
Etilid تتعثر  
Êzgey Telefizyonتلفزیون محطة  
Fermange / Fermanga حکومیة دائرة  
Fermanrrewa حکومة  
Firelayenالتعددیة  
Firrge مدرج  
Fîtdanضتحری  
Fîtîedad یحرض  
Gerek / Pêwîst / Ebê  تهبای /د هباي /يجب 

Geşeekad ریتطو  
Geşke إنبھار
Gewd baziyege gep e. هپهگ هگهلعب یهبهلهح
Geyener موصل
Giftآالم شرف / معاهدة / عهد  
Gird / Bazine مدور /دائرة  
Girdek / Girdekî / Bazineyî دائري  
Girdge / Girdga / Koge مستودع / مخزن 

Girê عقدة  
Girêbest عقد  
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Girjî تشنج  
Girode تعلقم  

Girrkan برآان  
Gişt جمیع /آل 

Guşer عصارة  
Gûştekenمستمع
Hawer مستقبلة  
Hawirdeعکس التصدیر"ستیرادإ"  
Hawkarî / Hemkarî تعاون  
Hawkat  متزامن /في نفس الوقت  
Hawkîşe معادلة  
Hawser / Hawjîn اسم للزوج أو الزوجة  
Hel فرصة  
Hellmet حملة  
Hellpêkiran تداخل  
Hellweşanin حل / التفكیك  
Hellwestin تلفیق  
Hellwet / Hellweteطبعا
Hemepirsî  إستفتاء /إقتراع  
Hemke / Henûke حالیا  
Henardeتصدیر  
Henardeصادرات 

Henêr مرسلة
Herêm مقاطعة  
Herêm  أقلیم /مقاطة  
Hesare کوکب  
Heşarge مخبأ  
Heseyموجود
Hewangey Pîran / Pîrhewan دار رعایة المسنین  
Hûşmen / Zeringذکي  
Îşلمأ
Janضمخا
Jîrawkar غواص /غواصة  
Kan / Kanzaمعدن  
Kara فعال  
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Karakirdin تفعیل  
Karameماهر 

Karge / Kargaمعمل
Karmendموظف
Karnameجدول االعمال 

Kayey Mugnatîzî المجال المغناطیسي  
Keleber فراغ/ حیز 

Kemûterحمامة
Kend / Kenellanوادي
Kêwmall / Kêwmallkirdin تمشیط
Kiraw  في قواعد اللغة " مفعول"  
Kirdewe تصرف  
Kirdime ew berعبرت / ر بویمب - بهع 

Kok متناغم  
Kollneder مثابر
Komîte مجلس /لجنة  
Küçkirdin وفاة /هجرة 

La جهة /طرف  
Lakîşeمستطیل  
Layen  في العمل الدبلوماسي"أطراف"  
Le Çawge ta Koge مستودعـلـا حتی المنشأ من  
Lebar مناسب  
Legen ماعون آبير  
Lekarxistinخراج من العملإ / طرد / توقيف 

Leminew  عبالي /تصورت  /تخیلت  
Lenakaw / Lenaka فجأة  
Lêweşawese مكنمت إنه / ماهر إنه / ءآفو إنه 

Lüleمدخنة / اسطوانة  
Lülpîç  ملولب /حلزوني  /لولبي  
Mallawتحمم
Melطير
Mellben المرآز  
Melüçikعصفور
Memû / Tatikالعم
Mijmijok, Mijmijek مصاصة  
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Mîmg / Mîmkالعمة
Mişûrxwardin خذ التدابیرأ /خذ االحتیاط أ  
Miyanrewمعتدل  
Mork طابع  
Nanewa خباز  
Napûrêd الیالئم /لیس مالئم 

Napûryedغير مالئم 

Nawcay cadegeشارعـلا وسط 

Nawçe منطقة  
Nawdij / Dijber  متضاد /متباین  /متناقض 

Nawekî / Nawxwe داخلي  
Nawnüبين
Nefam / Gemje غبي  
Nemamge مشتل  
Netune lî !التغضب علیه / !لی هوهن یبهصهع 

Nikollî ekad ینکر  
Nîşane / Amanc / Goll هدف  
Nîştge / Nîşge مقعد / مهبط  

Niştiman موطن  
Niwa بدایة  
Pam sirbirdتزحلقت / حلگ بويمهز
Pam tezya / Pam tezî اصيبت رجلي بالخدر / یدر بو - دهپام خ 

Parzemînقارة  
Paşagerdanî / Cencall فوضی  
Paşxan خلفیة  
Pekxistin تعطیل  
Pelفي العلوم"طرافأ"  
Penabirdin لجوء
Pencere شباك /شباچ 

Perdeellmalîn  آشف /فضح  
Perûş حریص  
Pêşeng / Pêşek  في الصدارة /أولویة  
Peşîw مضطرب  
Pêşwazî أستقبال  
Pêwerمقیاس  
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Pêwîst / Gerek یجب /احتیاج  /ضروري  
Pîç kirdimور آردمد 

Pîçanmey / pîçameyفي آردم - لف 

Pîçewban / Pîçweban حلزوني نحو االعلی  
Pîçewxwar / Pîçwexwar حلزوني نحو االسفل  
Pîçkirdin استدارة
Pirose عملیة  
Pîşe  صنعة /حرفة  

Pîşeyî المهنیة  
Pîşîneyî االولی /المقدمة  يف /البدایة  يف  
Pispor خبیر  
Piştgîrî / Piştîwanî تضامن  
Pîtanin خصیبت  
Piyadekirdin  تمشیة /تطبیق  
Piyewbü تورط/  التصق / بیصأ  
Poziş تبریر  
Pûl الطابع البریدي  
Puxte ملخص  
Qeware حجم 

Qeyçî / Nafîreمقص
Qeylîge / qeyrîgeمدة ذمن  
Rageyanin إعالم /تصریح  /إعالن  
Raguzeryîبدون اهتمام/ وانت ماشي  
Ramkirdin تسیس  
Ranaw   في قواعد اللغة " ضمیر"  
Regezعنصر  
Regezperis عنصري
Rehend بعد  
Renc edeyminنكافح / يمنهآهآافح ئ
Ret ewad رجحأیت /یترنح  
Riçge / Riçgaمجمدة
Rînimayî توصیات  
Riste في القواعد"جملة"  
Riyewerمدیر  
Rîzbend تسلسلم  
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Rîzbendî تسلسل  
Rogire / Rogir / Rohellgir / 
Rogîr حفاظة أطفال  

Rûjname  / Rûzname  جریدة /صحیفة  

Rûjnamegerîصحافة  
Rûmall تغطیة  
Ruwarنھر
Rüpêwمسح
Sêgûşeمثلث  

Biet tin gi chua, vao day coi di 
http://nhatquanglan.xlphp.net/  
  

 رقص

Serawkar طوافة  
Serbar / Serbarkirdin إضافة  
Serbazge / Serbazgaمعسكر
Serdge / Serdgaثالجة
Sergerdanî / Wêllî متاهات  
Serkêşî مغامرة  
Sermayeس مالأر
Sermaye / Saman ثروة  
Sermayeçên مستثمر  
Sermayeçên / Sermayeder المستثمر  
Serperistkar / Serperiştkar مشرف  
Serûbendصلة
Şeşpallûمكعب  
Şêwer / Awêter خالطة
Sext  صعب /شاق 

Şilûq  فوضی /حرج 

Sîma مظھر  
Sitemkar ظالم  
Sîwتفاح
Şünewar  آثار /بقایا 

Taqîge مختبر  
Tarawge / Tarawgeالمهجر  
Tase اشتیاق  
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Tegere  عثرة /عائق 

Têgilan طّتور  
Telar قصر  
Telefonim bike / Telefon erram 
bikeتلفن لي / ! هخابرم بك! 

Temaşawanمشاهد  
Temaşawan / Temaşawen / 
Temaşakerالمشاهد 

Ten مصطلح علمي{ جسم{  
Tercig / Tercikطازج  
Têrîqî استحیاء /إحراج 

Tigirحالوب  
Tikanin / Dilûpanin تقطیر  
Tîp حرف  
Tirawêlge سراب  
Tirîke girdem / Kareba girdem مسني تيار آھربائي / تل بويمهن 

Tirûmpa مضخة  
Tîsûfîs آمالیات  
Tiwêjînewe تحقیقات  
Tunrrew / Tîjrrew متشدد  
Tûpan kirdim / Tûpan bazî 
kirdimلعبت آرة القدم / آردم یطۆبة باز 

Tüşbün / Tüşhatin يعدي / طّتور  
Umîdملأ
Ûqyanüsمحیط  
Wa neke rûlle  !التفعل هكذا يا ولدي / !ئبني هآهوا ن!

We aram / We yewaş ـف هلهعبھدوء /ببطء  / آـ 

Wecî معقول  
Wecîgeyanin  تأدیة واجب /تنفیذ   /تلبیة  
Wecîhînan  تطبیق /تحقیق  
Weestügirdin تبني
Wekarxistin تشغیل  
Wepêz ذات جودة  
Werz wehar / Werz behar الربيعصل ف 

Wêsgey Şemeneferقطار محطة  
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Wetak / Wetaq / Waz واز: بالفارسیة .مفتوح.
Wexêrhînan ترحیب  
Wiçan / Pişû عطلة/ فاصل /إستراحة
Willat وطن  
Wirüjanin تحریك  /إثارة  
Wişe کلمة  
Wişkaw برمائي
Xaney Çêjelaş بیت الدعارة  
Xebat ekeyminنناضل / یمنآهناضل ئه  
Xefekirdin  آبت /تكتم  /خنق 

Xemxwerخلصم
Xemxwerî إخالص  
Xerc kirdimفي التجارة"صرفت  / رف آردمهص" 

Xistinekar توظیف/ تعین  
Xû   / Xü عادة  

Xulge فلکة استدارة/ المدار  
Yarûالتي/ الذي  
Ye Semtiyan e.لدیهم عادة إنه  
Zam / Zeximجرح  
Zamar büm جرحت/ ور بویم -عو 

Zerrayinegem îşîdem تؤلمني رآبتي/ دآاهژان ئ مهگهروآب 

Zewtkirdin   / Zotkirdin.  في المجال الحقوقي"إغتصاب"  
 
 
 

Nimûne: 
Yekî  le  şîreley  Şêrko Bêkes 

Eger tiwanistid, yek e yek e bellg ew dar e bişmarid… 
Herçge masî, gep û büçigi ew ruwar e le niwadew ecimê, bişmarid… 
Eger tiwanistid, le werz küç werew xwar  û werew ban meleyl e, gişt melel e 
bişmarid… 
Minîş ew wext, gift id edem, 
Herçge qurwanî ey xak kurdistan e şîrîn e se, 
Yeke yeke, errad bişmarim. 
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Nimûne: 
Aya ezanid?  

• Kirmaşan geptirîn şareyl Kurdistan e. 
• Aw sê dox "حالة"  dîrê: Şil, Riçikîn û Hillim. 

• Birnadşo xwendingey "مدرسة"  niwagîn "إبتدائیة"  temam nekirdige. 
• Watey "یعنم"  naw Leyla, serxweşî ye. 

• Ruwar Amazon, pêntirîn ruwareyl cihan e. 

 
 

Nimûne: 

Mêtêg kî  erray  zarû  üşiney 
Melüçikî daştim, 

Çenî dûsî daştim… 
Mirdar bü min namey çall, 

Çall giya da pem… 
Giya damey we bizin, 
Bizin puşkull da pem… 
Puşkull namey e tenür, 

Tenür nan da pem… 
Nan damey we mela, 
Mela quran da pem… 

Quran namey e mizgot, 
Xuda îwe da pem. 

 .االطفال احد باسم) ÎWE(دال آلمة یمكن استب
 

Nimûne: 
Metell 

Yekî bü yekî nebü,,, le yekî le dehateley Kurdistan, şiwanêg 
hebü kî firye xweşî le henek ehat. 
Rûjî le rûjan, şiwanege pezelegey ewade lewerr. Lewre dimay 
mudetê taqet nayerê û wel xwey üşê: 

 Gereke çiştê bikem ta kemê erray xwem bixenim. 
Cî le cî dem ekadew û eqîrnê: 

 Hey dad hey bî dad, gurgel keftinese naw pezele, zü 
birezine pîm! 

 
Dehatiyelege cemew edon û we zü zü eresine şiwanege, welî wextê 
resîn çe dîn, şiwanege erray xwey ellajyaye û kawirreleyşe 
erray xweyan elewerrin û gurgîş hem lew dorwere niye. Wextê 
şiwage dehatiyelege ewînêd, kîkekîk exenêde piyan.  
îgil we yewaşê, çünew dima. Şiwanegeyşe her exeniste piyan. 
 
Rûj hat û rûj çü, gilê tirek şiwanege pezele bird erray lewerr. 
Şiwanege eygileyşe hem lewre bêzar bü û wel xwey fikir kird kî 
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carê tirek le fen ew giley tir, kemê henek we dehatiyelege 
bikad, îgil cî le cî, kirde qîr û hawar: 

 Hey dad hey feryad, biresine wem! Gurgel keftinese naw 
pezelege, zü biresine pîm û desmêtim ben! 

wextê deng şiwanege resiye naw dehatege, birrê le dehatiyelege 
witin: 

 Kure bawe, ye dirû eda. 
 
birrê tirekîşe witin: 

 Ne bawe ne, ey gile ras ekad. 
 
ley la qisê û lew la qisê, serdan neyrime jan,,, çen kesê 
witin: 

 Guna dîrê bila biresîmne pî. 
 
Dehatiyelege we zü zü resîne şiwanege. Welî ey gile hem dîn 
şiwanege exenê. Dî dehatiyelege famistin kî şiwanege eygile hem 
killaw na seryan. Dehatiyelege têrîq bün û çünew düya. 
 
Çen rûj le ban ey mesele guzeşt, şiwanege carê tirek kawirrele 
bir erray lewerr, le nakaw dî gurgel hatin û keftine naw 
pezelegey. 
Şiwanege waqî ma û nezanist çe bikad. Yeser le taw dillî kirde 
qîre qîr û firye dad û bîdad kird, welî ey gile hü kes neresiye 
hawaregey. Gurgelegeyş herçge tiwanistin le pezelege xwardin û 
herçge netiwanistin, zeximdaryan kirdin û dane rê û çün. 
Şiwanegeyş lütwerewxwar we tenya xwey, werew naw dehatege mil 
na. 
wextê resî, dehatiyelege dîney û le lî pirsîn: 

 Ye erray çe wetenya hatide? pezele hane kû? 
şiwane wit: 

 Gurgel keftine naw pezelege û herçge xwardin xwardin û 
herçge netiwanistin bixweneyan, zeximdaryan kirdin. Min 
firye dad û bî dad kirdim û qîrryam, welî hüç kes neresiye 
pîm. 

Dehatiyele witin: 
 Tu ber le îse, ey qere drû dayde welman, îme fikir 
kirdîmin ey gileyşe drû edey, bi xatir eye nehatîmne lad. 

 
Dî wey cûre, dehatiyelege yek şiwanê tirek erray pezeleyan 
peyda kirdin kî rasgift bü, şiwane kiwênegeyşe bîkar û bar, ley 
dehat erray ew dehat egerrya. 

  
  


