
 

 

 

 پێشەكی 

 :ێکۆڵیىەوەکە_ هاوهيشان و بوارى ل 1

 ەل ەاصم اعار  -یغاهەه ێىاوى هاوهيغاوى )ج ەب ێکۆڵیىەوەیەل ەمئ    

 ەراودکارییەب ێکۆڵیىەوەیەکىل ە, کیەزماوى كوردى و فارصيدا( 

و  ەظَاوب ڵەخا ڕوى ەخضخى ۆ ب ەدادو زماه ەمئ ەهێوانل

 .ەثایبەجىب یغاهەه ێىاوى و ج ۆرەکاوىو ج ێىاو ج یاوازییەکاوىج

 

 

 :ێکۆڵیىەوەیەل ەمئ ەڵبژاردوىه ۆکارى _ گرهگى و ه 2

 ێزاهەخ یەک ەربەزماوى کوردى و فارس ى ص ەردو َ یەئاعکرا ەکو   

 ۆرەج ەمئ ۆیە, بەیەَ ەهێواهیاهدال ەو پح ەیوەهدییەکىو پ ینزماه

ر  ەصەرل ەدو زماه ەمئ یکىو هس  یگەرى کار  یاثر ز  ێکۆڵیىەواهەل  یەکت

  .ڕو ەخاثەد

 

 

 Available online at http://jgu.garmian.edu.krd  

      

Journal of University of Garmian 

   https://doi.org/10.24271/garmian.1964007    

          

کوردى و فارسىدا ەزماوىل ییەکار  ەراوردب ێکۆڵیىەوەیەکى( لە_ اسم اشار یشاهەه ێىاوى )ج    

  

ڵحصا یمابراه ەژیًئ    

  ەرمیانگ ۆى زاهک ,ەروەردەپ ۆلێژى ک  ,زماوى کوردى ەش ىب

  

ەپوخت    

جێىاوى هیغاهە    اصم اعارە لە زماوى كوردى و فارصيدا( یە, کە  -ئەم لێکۆڵیىەوەیە بە هاوهيغاوى )

و لێکۆڵیىەوەیەکى  جێىا بەراودکارییە لەهێوان ئەم دو زماهەدا بۆ خضخىە ڕوى خاڵە َاوبەظ و جیاوازییەکاوى 

 و جۆرەکاوى و جێىاوى هیغاهە بەثایبەجى.

ا   وەک ئاعکرایە َەردو زماوى کوردى و فارس ى صەربە یەک خێزاهە زماهین و پەیوەهدییەکى پحەو لەهێواهیاهد

 کاریگەرى و هسیکى ئەم دو زماهە لەصەر یەکتر دەخاثە ڕو. َەیە, بۆیە ئەم جؤرە لێکۆڵیىەواهە زیاثر 

َۆکارى َەڵبژاردوى ئەم لێکۆڵیىەوەیەظ دەگەڕێحەوە بۆ ئەوەى ثائێضحا جێىاوى هیغاهە لەم دو زماهەدا 

 بەراورد هەکراوە, َەرچەهدە بەجیا لە َەردو زماهدا لێکۆڵیىەوەى لەبارەوە کراوە. 

ێد, کە َەردو ڕێبازى پەصنى و بەراوردکارى پەیڕەو بکرێد, کەرەصحە صروعتى لێکۆڵیىەوەکە وادەخواز     

وى, بۆ زماوى فارصیػ صود  و هموهەى لێکۆڵیىەوەکە, بۆ زماوى کوردى کرماهجى هاوەڕاصد عێوەى صلێما

 لەزماوى صحاهدەرى فارس ى وەرگیراوە

 ئەم لێکۆڵیىەوەیە پێکهاثوە لە دوبەظ:

وى و  لەبەش ى یەکەمدا چەمک و پێىاصەى جێىاو  وى جێىاو, پاعان جێىاوى هیغاهە و ثایبەثییەکا و جۆرەکا

ئەرکەکاوى لەزماوى کورديدا خراوهەثە ڕو. لەبەش ى دوەمدا جێىاو و جۆرەکاوى جێىاو لەزماوى فارصىدا باش 

د  وى و ئەرکەکاوى لەم زماهەدا خراوەثە ڕو, َەر لەم بەعە کراوە, پاعان جێىاوى هیغاهە و ثایبەثییەکا

 اهدا بەراورد کراون.لەَەردو زم

 , لەکۆثایغدا گرهگتریً ئەهجام دیاریکراون, پاعان ئەو صەرچاواهەى بۆ لێکۆڵیىەوەکە صودیان لێ وەرگیراوە

 لەگەڵ کەرثەى لێکۆڵیىەوەکە بەزماوى فارس ى و ئیىگلیزى.
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 ەوەىئ ۆ ب ەگەڕێحەوەد ێکۆڵیىەوەیەظل ەمئ ەڵبژاردوىَ َۆکارى 

 ەرچەهدە, َەکراوەه ەراوردب ەدادو زماه ەمل یغاهەه ێىاوى ج ێضحاثائ

 . ەکراو  ەبارەوەل ێکۆڵیىەوەىزماهدا ل ەردو َ ەل ەجیاب

 :ێکۆڵیىەوەکەل ەرەستەىو ک ڕێباز _  3

و  ەصنىپ ڕێبازى  ەردوَ ە, کەخوازێدواد ێکۆڵیىەوەکەصروعتى ل    

 ۆ , بێکۆڵیىەوەکەل ەىو هموه ەرەصحە, کێدبکر  ەیڕەو پ ەراوردکارى ب

بێماوىصل ێوەىع ەڕاصدزماوى کوردى کرماهجى هاو  زماوى  ۆ , 

 .ەرگیراوەفارس ى و  ەرى صحاهد ەزماوىصود ل یػفارص

 

 

 :ێکۆڵیىەوەکەسىورى ل -4

ثوەپ ێکۆڵیىەوەیەل ەمئ  و  ەمکچ یەکەمدا ەبەش ى: لەظدوب ەل ێکها

وىو ج ێىاو ج ێىاصەىپ و  یغاهەه ێىاوى , پاعان جێىاوج ۆرەکا

وىو ئ یبەثییەکاوىثا  ەبەش ى. لڕو ەثەکورديدا خراوه ەزماوىل ەرکەکا

, ەفارصىدا باش کراو  ەزماوىل ێىاو ج ۆرەکاوىو ج ێىاو ج ەمدادو 

وىو ثا یغاهەه ێىاوى پاعان ج وىو ئ یبەثییەکا  ەدازماه ەمل ەرکەکا

 کراون. ەراوردزماهدا ب ەردو َ ەل ەعەداب ەرلەمو َ ڕو ەثەخراو 

اعان ئیاریکراون د ەهجامئ یًگرهگتر  لەکۆثایغدا  ەرچاواهەىص ەو , پ

 ەىکورث ەگەڵ, لەرگیراوەو  ێل یانصود ێکۆڵیىەوەکەل ۆ ب

 .یىگلیزى فارس ى و ئ ەزماوىب ێکۆڵیىەوەکەل

  :ەواژ  یلى_کل٥

جێىاوج زاراوەى , یغاهەه ێىاوى ج یبەجى, ثاێىاوج ۆرەکاوى, جێىاو, 

و  یبەجى, ثاێىاوج ۆرەکاوى, جیداکورد ەزماوىل یغاهەه ێىاوى ج ەرکىئ

 ۆرەکاوىج ەراوردکروىفارصىدا, ب ەزماوىل یغاهەه ێىاوى ج ەرکىئ

 زماوى کوردى و فارصىدا. ەَەردو ل یغاهەه ێىاوى , جێىاوج

 : ێىاوج ەى_زاراو ١/١: یەکەم بەش ى

, ڕاهاو) ەىجار زاراو  ەهدێ, َێىاوج ەزاراوەىل ەجگ یداکورد لەزماوى

مویانَ ەر َ ە, کەکاردەَێنرێد,.....َحد( بەمیر, ز ێىاڤ, جۆهاوب  ە

 .ەگەیەهًو واثا د ەبەصدم ەمانَ

 : ێىاوج ێىاسەىو پ ەمک_چ١/٢

ەهگیف ەىوع ەش ىب ۆهتریًک ەکەوێحەد ێىاو ج ً ب ەعاهەىب ەمئ ێگرى ج ەکو , و ەیوەصحەپ ەوە, ژمار ەڵىاوهاو, ئاو  ەب ڕێسماهییەوە یغاهەىواثا و ه ڕوى ە, لیەوە ەَر  (.٤١١, ٤٥٤١, یاوى.)کوردصحان موکر ەهوێنێ, دەهاصیاوى , هیاوى , هاصڕەصەن, ەژمار  ەثیگۆرى. کەکاردێدئاخاوث

 ەپێغەوەل ەکەجا هاو  ەکارئەَێنرێ ب ێکهاو  ەبرى ل ەیەکەوع جێىاو 

وىب ەهاو ل ێىاو .جێب یادا ەل ەیاو  ێب ێژراب  یداد ەعەئاخاوثىەکا

 ەگەر ( ئ٥٣, ٣١٤١, ین,)هورى على امەیەَ یبەجىو ثا یار د ێگایەکىج

 ەڵکردار و ئاو  ەو ژمار  ەڵىاو هاو و ئاو  ەل ەیوەهدییەوەواثا و پ ەڕوىچى ل

 ەک ڕێسماهیە ەیەکىوع ێىاو . جەخۆیەب ەر ص ێکىم گرو ەڵ , بیکەهس 

 ێىاو ج ەهاوى, واث ێسێکىفر  یان ێکهاو  یاجىج ەل ەکاربێدب ەثواهرێدد

ان ێکهاو  ەعوێنىل ەرکىئ ەیەکىوع ەکو و   ەکار هاوى ب ێسێکىفر  ی

 .ێسەفر  ەو ئ یان ەهاو  ەو ئ ێحەهاب ەڵم, بەَێنرێدد

وىب ەب ەوڵدەداتجار َ ۆر ز  ێوەر ئاخ یەئاعکرا وەک  ەمتریًک ەکارَێىا

و  ەگێڕێدئ ڕۆڵە ەمئ ێىاو ج ۆیە. بەیەهێدبگ ۆى خ ەبەصتىواثاو م ەوز

 ەکەرەوەقض ەالیەنل یکردنئابور یان ەربڕیًکورت د ەمەبەصتىب

 :ێدبوثر  ەوەىئ ەجیاجىل ەهموه ۆ . بەکاردەَێنرێدب

ار و ب ڕزگارداو  ەخحیار ب ەدواىو ئازاد َاثً ب ئەحمەد  ڕزگاریانو  ەخحی

 :ەوثرێدبرد, د یارى  ۆب ۆیانخ ەگەڵل

 ەگەڵل ەواهیانو ئ ڕزگارداو  ەخحیار ب ەدواىو ئازاد َاثً ب ئەحمەد

 برد.  یارى  ۆب ۆیانخ

و  ەخحیار هاوى ب ێىج ە( لەوان)ئەربەخۆص ەس ىک ێىاوى ج لێرەدا

اثوەب ڕزگار   ڵێینب ەثواهیند ەواثە. کەیاهدوەواثاى گ ەمانو َ ەکاَر

 ەکار ب ێکعخ یان ەصێکبرى ک ەک ۆرفیماهەنو م ەوع ەو ئ ێىاو ج

 .ەگەیەهًد ەجێب ەرکێکئ ەو واث ەَێنرێًد

 :یدازماوى کورد ەل ێىاو ج ۆرەکاوى_ج١/٣

 ەلێگ ەرکێکىئاخاوثىدا ئ ەل ەڵم, بەبچوک ێکىگرو  ەژمارەب جێىاو 

 ۆرى ز  ە. لەکاردەَێنرێ ب ۆر ز  ەوەئ ەبەر , لەبینێد ەورەگرهگ و گ

وىوع ەهێو ل ێىاو ج ەکارَێىاهداب  ەزماهدا ل ەکاوىئاخاوثى ەعەب ەکا

 ۆرى ز  یبەثێتىثا ەب ەکارَێىاهەش ىب ۆر ز  ەو . ئێدد یەکەمدا ەىپل

وى.)ئەو ەصتراب ڕێسماهییەوە  ە(. ل٤٤, ٣١٤١حاجى مارف, ەوڕەحما

 ە, کەکراو  ەصخىیغاند ێىاو ج ۆرێکج ەهدچ یدازماوى کورد

جەس ىک ێىاوى )جەماهەنئ  ێىاوى , جەئاماژ  یىاوى , جۆییخ ێىاوى , 

, ەرێ ه ێىاوى پرش, ج ێىاوى , جەیىَ ێىاوى ,جیارهاد ێىاوى , جیارد

 .ەیەهەرگ ێىاوى , جەظَاوب ێىاوى , جەهدێتىچ ێىاوى ج

 :ەس ىک ێىاوى _ج١/٣/١

 جودا: ەس ىک ێىاوى _جأ

 ەس ىو واثاى ک ەربەخۆن ص ڕواڵەثدا ەل ەک ەگرێحەوەد ێىاواهەج ئەو 

 یغانه ەصەکانک یان ەشواثاى ک ەروەَا, َەگەیەهًد یاهدار گ

 ەریمان.)هەکەهەوەد ڕون یکەوەد ەکەصاوىب ەیوەهدیانو پ ەدەند

 یەک ەڕاصحداهاو  ێوەزارى کوردى ع ەزماوى(. ل٤١١, ٣١٤٤, ۆعىاوخ

 ەیەَ یانو واثا ەکاردێًب ەثەنهاب ەک ەیەَ ەربەخۆ ص ێىاوى ج ەصحەد

, ێوە_ئۆ, ثێمە:)مً_ئەماهەنئ ە. کەیەداه ەظع ەیانو ژمار 

 (.-ەوان_ئەوئ

 لکاو: ەس ىک ێىاوى ج -ب

 ۆیانخ ەعێوەکانل ێوەیەکع ەب ەک ەگرێحەوەد ێىاواهەج ۆرەج ئەو 

وىوع ەل ەیەکوع ەب ەلکێنند وع ەبێب ە. واثڕصحەوە ەکا  ەکاوىبووى 

 ەڵمب ییە,ه ڕێسماهیان ەرکىواثا و ئ یچَ ێىاواهەج ۆرەج ەمثر ئ

 ەردەگرن,و  ڕێسماوىو واثاى  ەرکئ ەکەوەوع ەب یانلکاهده ەپاظل

, ەشک ۆ ب ێدایەث ەیانئاماژ  ێىاواهەج ەمل ەریەکَ ەوەعدائ ەگەڵل

 ەصحەدو د یدازماوى کورد ە( ل٥٣, ٣١١١,ەمینعمر ئ یا.)ورۆثاک, ک

 : ەکەوێدد ەرچاو لکاو ب ێىاوى ج

 :ڕێککەوتً ەستەىد-_١

جگێىاوج ەظع ەل ێکهاثوەپ ەصحەیەد ئەم  ڵەجىحا ەهدێَ ەل ە, 

 ەب ەبرێ هاود ەصحەیەد ەمثاک, ئ یەمى ێس  ەس ىک ۆ ب یبەجىثا

 ەرکىو ئ ەکەون د ڕێککاردا  ەگەڵل یاثر ز  ەچوهک ڕێککەوثً ەصحەىد

 ەبىەد ێىەپەڕداکارى ث ەگەڵل یاثریػ, ز ەردەگرن و  ەکانهاو 

 (٥٣, ٣١١١,ەمینعمر ئ یا.)ورەربک

 /ت_ن(ێد/ات/¢ _ن, ید/ی, یً:) م_ەماهەنئ جێىاوەکاهیػ
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 :ەهێتىخاو  ەستەى_د٢

ثوەپ ەصحەیەظد ئەم وىئ ەمو , َێىاوج ەظع ەل ێکها هاو  ەرکەکا

ـــ ەردەگرن و  ـب  ەب ۆیە, بێکدێننپ ەهێتىو خاو  ەلکێند ەهاوەوەزـياثر 

 ێپەڕداکارى ث ەگەڵل یاثر ز  ێىاواهەج ەم. ئەهاصراو  ەهێتىخاو  ەصحەىد

)م_ مان, ت_ ثان,  ێىاوەکاهیػ(ج٥٣,ەرچاوەص ەمان.)َەکاردێًب

 ( یانى_ 

 :ەیىه ێىاوى _ ج١/٣/٢-

و  ەگەیەهێدد ەهێتىواثاى خاو  ەواثاو  ەڕوىل ێىاو ج ەل جۆرێکە

 ەکەهاو  ەرکىئ ڕصحەدا ەهاو, لێدب ێىاو ج یانهاو  ەش ێد ەهەکەش ىخاو 

 (.ین, َی)هەکوو  ەییػَ ێىاوى . جەصپێردرێدد ێپ ێىاوەکەىج یان

 .یەماوى  یه ۆثۆمبێلەئ ەم:   ئهموهە

 

 :ۆیىخ ێىاوى ج-_١/٣/٣

فەگەیەهێدد ەهیەجىواثاى خاو  ێىاو ج ەل ۆرەظج ئەم  ۆرمەکاوى. )

, ۆثان, خۆمان, خۆى , خۆت, خۆم)خەل ێکهاثون پ ۆییخ ێىاوى ج

میر ()ئۆیانخ  ێىاوەج ۆرەج ەم(.ئ٢٢, ٣١٤٢,ەمینمحمد محمد ئ ە

حاجى  ەوڕەحماوى,)ئەچێحەصەرد ەمیدو  ەصحەىد ێىاوى ج

 :ەک(, و ٣١١, ٣١٤١مارف,

 ەو چ ل ەپێػچ ل ەر ص ەچێحەلکاوى د ێىاوى ( جۆ)خ ێک. کاثخۆماهین

 ەمان.)َێ بگر  ەر ( و یػ)ظ/ ۆرفیمىم ەثواوێد ێىاوەکەوەپاظ ج

 ,...ۆثیػ, خۆعمان, خۆعم:  خەک(. و ٣١٣, ەرچاوەص

 :یارپرس ێىاوى _ج١/٣/٤

ارکردنپرص ەبەصتىم ۆ ب ێىاوەج ۆرەج ئەم  ەو عد و ژمار  ەشک ەل ی

ار پرص ێىاوى ج ۆرمەکاوى, ف ەکاردێدب , ۆچى, چ,بۆ)بەل ێکهاثون پ ی

, ێ, کواوەبەرچى, کوا, لە, کامێچى, ک, ەهد, چەى, کیا, ئاۆن چ

 ....َحد(ەکام

 :یارد ێىاوى _ج١/٣/٥

وى ار د ێىاوى ج فۆرمەکا , ەموکەش, َەرکەش, َەر)َەل ێکهاثون پ ی

موعد, گغد, َەرعدَ , ەرکەصێک, َەریەک, َەرو, صە

 ٣,.....(ەمو, َەواو, ثەرکامێکَ

 :یارهاد ێىاوى _ج١/٣/٦

ان ەصێکهاوى ک ەبرى ل ەک ەگرێحەوەد ێىاواهەج ئەو   یان یاهدارێکگ ی

 ەک ییەه یار د یىئاعکرا ەب ەهاواه ەمئ ەڵم, بەکاردێدثر ب ەرعخێکىَ

 ەبرى ل ەک ەوثرێدد ێىاواهەج ەو ثر ب یەکىواثا ە, بیەو چ ێیەک

, ٣١٤٤,ۆعىاوخ عبدەللا ەریمان.)هێدب یار هاد ێکىعخ یان ەصێکک

و ٣١ مو, َاڵن, فەرکەصێک, َیچکەش)َەکو( , یەکێ, ە

 .....َحد(.ەس ێک

 :ەهدێتىچ ێىاوى _ج١/٣/٧

 ەیاهدوىگ ەبەصتىم ۆ ب ە, کەنَ ەوع ۆمەڵێکک یداکورد لەزماوى

هاو  ەهدێتىچ ەجێىاوى ب ەکرێ و د ەکاردێًب ەهدێتىماهاى چ

, ەهدە, چەهد)چەکو( و ٣٤٣, ٣١٤١حاجى مارف, ەوڕەحماوى.)ئێًببر 

 ,...(.ێىدە, َەمەهدە, ئەوەهدەئ

 :ەش ىَاوب ێىاوى _ج٤/١/٤

دوعد دروصد  یان ەشدو ک ەهێوانل ەش ىَاوب ەک ێىاوەیەج ئەو 

 یداکورد ەزماوى(. ل٣٤, ٣١٤٤,ۆعىاوخ عبدەللا ەریمان.)هەکاتد

ار َ ەش ىَاوب ێىاوى ( جیەکتر) ەىوع  ەل ێىاوەج ەم, ئەو چاالک ەرەدی

 .ە)ثر( دروصد بو ۆرفیمى( و میەک) ەىژمار 

 .ەکردد ەڕیانع یەکتر  ەگەڵل ڵەکانمىدا 

 :ەرێ ه ێىاوى _ج١/٣/٩

 ەرێ ه ێىاوى ج ەک, چ( و یچ)َەرەکىص ەعێوەیەکىب یدازماوى کورد لە

, ێک, عد/عخەس ێ/ کەش)کەىوع یػجار  ۆر و ز  ێًد ەکار ب

 .ێدد ەگەڵدال- یان( یەکێک/یەکێ/یەک

اروپرص ێىاوى ج ۆرمەکاوىف ەصەر ل یاثر ز  یارى زاه ۆ (ب٣()٤)   ێىاوى ج ی

 ( ٢٣-٢٢, ٣١٤٢, ەمینمحمد محمد ئ ەمیر ئ ڕواهە, بیارد

 :ێىاويىیشاهە_ج١/٣/١١

 ێعت یان ێ هاو  ێىج ەوەىل ەجگ ێىاواهەنج ەو ئ یغاهەه جێىاوى 

ان, ئەگرن ئ ثیغی هورى على ەکەعح یان ەکەهاو  ەکرێحەئ ێپ یغارە (

( و ەماهە/ئەمان, ئەمە/ئەم)ئیداکورد ەزماوى(. ل٤١٢, ٣١٤١, ەمینئ

 یەکەمیان ۆمەڵى, کیغاهەنه ێىاوى ( جەواهە/ئەوان, ئەوە/ئەو)ئ

 ەمیاندو  ۆمەڵیو ک یکهس  ۆ ( بەهەما/ ئەمانئ -ەمە/ئەم)ئەواث

 ەرچى. َەکاردێًدور ب ۆ ( بەواهە/ئەوان/ ئەوە/ئەو)ئەواث

ثاکً و  ەمدو  ۆمەڵى(ى کەوە/ئەوو )ئ یەکەم ۆمەڵى(ى کەمە/ئەم)ئ

( و ەواهە/ئەوان( و )ئەماهە/ئەمان)ئەثەبوه ۆ )ان(ى ک ەیاریدەىب

 :ە. هموهەصاز بو  ۆ ک یغاهەىه ێىاوى ج

 .ەوێدد ەوەیاهم, ئێ هاو  ێىوصەمپ ئەم

هاوى  ۆ ب ەى( ئاماژ ەم)ئیغاهەىه ێىاوى ج ەرەوەداص ەیەىهموه لەم

کىهاوى پ ۆ ب ەى( ئاماژ ەوە)ئیغاهەىه ێىاوى , جەکردو  ێىوشپ ثر  ێىوصێ

 .ەَاثو  ەکار ب ێىوصەکەپ ەجیاجىو ل ەکردو 

 :یدازماوى کورد ەل یشاهەه ێىاوى ج یبەتییەکاوى_تا١/٤

وىج-٤  ێىاوەکاوىج ەگەڵل ێوەیانع یکىهس  ێڕاىو  یغاهەه ێىاوەکا

 ەڕوى, لەیەَ ەگەڵیانل یەثیانخسما ەىزماهاه ەو ئ یغاهەىه

حاجى  ەوڕەحماوى)ئەچًد ەیەکل ۆر ز  ەکارَێىاهیغەوەب

 (.٣١٤, ٣١٤١مارف,

 ەکار ب ەثەنهاب ێککاث ەمو ( َەوان, ئەمانئ – ەو, ئەم)ئ ۆرمىف-٣

 .ەریانص ێحە( دیػجار )ظ/ ەهدێکَ ەڵکو , بێنرێًهاَ

 .ێمد یػ.        مىەوێدد ئەمەعم

( ەوو ئ ەم)ئ ۆهموهە, بەیەَ ۆى خ یبەجىثا ێنىعو  ەڕصحەدال ێىاو ج-١

 :ەک.و ێًد یەکەمدا ەپلەىل

 .یرەکەز  ێىدکارەخو  ەو /ئئەم

 .*یرەکەز  ەو /ئەمئ ێىدکار :         خو هاوثرێ 

 .ەو واثا هادروصح ڕێسماوىها ڕصحەکە ێىاوەکەج ێنىعو  ەگۆڕینىب لێرەدا

 ەک ەوەدایە( لەوە/ئەو, ئەمە/ئەم)ئیغاهەىه ێىاوى ج یبەثێتىثا-١

 ییەه ڵەثەداحا ەو ل ەهیاث ەیەظژمار  یبەثێتىثا ەم, ئەنژمار  ەوىخاو 

ون ک ڵىاو ئاو  ەکو و  ەک ەیەَ ڵەثاهەعداحا ەو ل ەڵکو , بەجێىا  ە

 (١٣, ٣١٤١حاجى مارف,  ەوڕەحماوى.)ئەدەردەکەون ب

 .یاون پ ەمان.    ئیاوەپ ئەم
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, یاوەپ یەک ەل ەبەصتىم ەک ەیاهدوەگ ەىواثاى ژمار  ێرەدا( لەم)ئ

ودو  ەل ەبەصدم ەکرێدد ەک ەیاهدوەگ ەىواثاى ژمار  یػ(ەمان)ئ  یا

 .ێدب یاثر ز  یا

وىج ەهاو ل-١  ەىوع ەپێکهێىاوى( لەم)ئەثایبەجىب یغاهەداه ێىاوەکا

 :ەک.و ڕادەکێص ێ ەرهجص ێکدراودال

 ,...ەیاهیەب ەم, ئەمغەو, ئەمڕۆ, ئئەمضاڵ

, ەو(؛ )بەماهە, لەماهە, بەمە, لەمە,بەم, لەم)بەوثرێدد ێککاث-٢

بەصڵەکەیان(, ئەواهە, لەواهە, بەوە, لەوە, بەول , ەئەم, لەئەم)

, ەئەوە, بەئەو, لەئەو(:)بەئەماهە, لەئەماهە, بەئەمە, لەئەمەب

 . ەچو  ێج ەرەثایانص ەى/ٌ(کەو )ئ ە( بووەئەماهە, لەئەواهە, بەئەوەل

 .ەربگرێدلکاو و  ێىاوى ج ەثواهێدد یغاهەه ێىاوى ج-٣

 .ەوێدد ەوەیاهم, ئێدهاو  ێبەمکح ئەم

 ەثە( چو ەوەیاهم)ئی لکاو  ێىاوى ( دو جەوە)ئیغاهەىه ێىاوى ج دەبیىین

 .ەرص

ثەواهە, ئەماهە)ئیغاهەىه ێىاوەکاوىج ێککاث-٤  ڕصحەیەکدا ەل ێک( کا

)ان( و  ۆرفیمىم ,ێدب ەڵیاهداگ ەل ێکهاو  یان ەیەک, وعەکاردێًب

 :ەک.و ەکەوع ەر ص ەچێحەد ێىاوەکەوەج ە( لە)

 َاثً. ێىدکاراهەخو  ەمَاثً.      ئ ئەماهە

 .ێىدکارهاوى خو  ەر ص ەثەچو  ێىاوەکە( ى جە)ان,  دەبیىین

 ڕەگەزى  ۆب یغاهەه ێىاوى ج ەڕاصحداهاو  ێوەزارى کوردى ع ەزماوىل-٥

 .ەیەَ ۆرمىف ەمانَ ێو م ێر ه

 .ێدب ڕێککو  ەکرێدو د ێدکچ ب ەکرێد( دەوَات.            )ئ ئەو 

 :یداکورد ەزماوىل یشاهەه ێىاوى ج ەرکەکاوى_ئ١/٥

 َات. ەخێراییب ەو :                            ئەربک ەبێحەد-٤

ً ئڕاصحەوخۆ ەرکارى ب ەبێحەد-٣  .ینىب ەوم:            م

 .ەوەکرد ەوانئ ۆ ب ەرگاکەم:          دڕاصحەوخۆها ەرکارى ب ەبێحەد-١

 .ەئاوبد ەمەیان, ئڵهەگو  ەم:      لەواوکردارى ث ەواوکەرى ث ەبێحەد-١

 .ێسەرپار  ەبون ب ەوان:    ئەواوکردارى هاث ەواوکەرى ث ەبێحەد-١

 ەکەىخاهو  ە, لەمئ ەکەى:                        خاهو یارخەرد ەبێحەد-٢

 .ەورەثرەگ ەوانئ

ڵىجار  ەهدێکَ یغاهەه ێىاوى ج-٣ :  ەبیيێدد ەربەخۆ ص ێىاوى ج ڕۆ

 ەڕۆن؟د ۆکوێ ب ەواهەئ

 :ەبیيێدد ەڵىاویػئاو  ەرکىکاثدا ئ ەَەمانل یغاهەه ێىاوى ج-٤

 یغاهەه ێىاوى ج        یە؟ ێک ئەوە

 یغاهەه ەڵىاوى ئاو    یە؟ ێک ڕەکو  ئەم

 

 ەل یشاهەه ێىاوى در زبان فارس ى_ج ە: اسم اشار ەمدو  بەش ى

 :یدازماوى فارس

 یان ەگرێحەوەهاوى د ێسى فر  یانهاو  ێنىعو  ەک ەیەکەوع جێىاو 

ً ەرەوەداد یهاوىج ەل ێکعخ یان ەصێکک ۆ ب ەکاتد یغارەتئ .)حض

 ەک ەنوعاه ەو ئ ێىاوەکان(. ج٤٥٣: ٤١٥١اهورى و حضً احمدى,

هورى ەبیننهاو د یاوازەکاوىج ڕۆڵەو  ەهیغًهاو داد ەعوێنىل .)حضً ا

 (٤١٤: ٤١٥١,یوى و حضً گ

زماوى  ەل ێىاو ج ۆرەکاوىدر زبان فارس ى_ج یر _اقسام ضم٢/١

 فارسىدا:

 ۆرەکاوىج ۆرێکج ەچەهدزماوى فارس ى ب ەزایاوىو عار  زماهەواهان

 :ڕو ەخەیىەد ۆراهەج ەو ئ ێرەدا, لەکردو  یغانه ەصدد ێىاویانج

 :ەس ىک ێىاوى شخص ى_ ج یر _ضم٢/١/١

 ەصەکانک ەل ەاللەتد ەک ێىاواهەنج ەو ئ ەصیەکانک جێىاوە

 :ۆرەدو ج ەس ىک ێىاوى . جەکەند

 :ەربەخۆس ەس ىک ێىاوى شخص ى مىفصل/جدا_ ج یر ضم-أ

 ەثەنهاییىو ب ەلکێده ۆیەوەخ ێػپ ەىوع ەب ەک ێىاوەیەج ئەو 

.)حضً اهورى و ەبێدو واثادا َ ەدەربڕیًل ەربەخۆییو ص ەکاربێدب

 (.٤٥١: ٤١٥١,یوى حضً گ

:)مً_ما, ەصحەند ەظفارصىدا ع ەزماوىل ەربەخۆکانص جێىاوە

 /آنها(.یغانثو_عما, او_ا

 لکاو: ێىاوى _جیوستەمتصل/پ یر ضم-ب

 ەثەنهاو ب ەلکێند ۆیاهەوەخ ێػپ ەىوع ەب ەک ێىاواهەنج ئەو 

 ەک ەن(.هاواه٤١٤: ٤١٥١,یوى )حضً اهورى و حضً گیەه یانواثا

 ەربەخۆ ص ێىاوى ج ەڵم, بێنب ڕصحەوە ەصەرەثاىل ێدهاثواهر 

: ٤١٤١,یعدجواد عر .)محمد ێنب ڕصحەوە ەصەرەثاىل ەثواهرێدد

 :ەنحەصلکاو دو د ێىاوى ج یدازماوى فارص ە( ل٤٣

 :ەرى لکاوى بک ێىاوى ضمائر متصل فاعلى_ ج-أ 

 , د_ هد(ید, ى_ یم:    )م_ ەگرێحەوەد ێىاواهەج ەمئ 

 : ەرکارى لکاوى ب ێىاوى ضمائر محصل مفعولى_ج-ب

 )م_مان, ت_ثان, ظ_ عان( ەگرێحەوەد ێىاواهەج ئەم

 :ەشهاوب ێىاوى مشترک_ج یر _ضم٢/١/٢

(و یػ( و )خو ۆ)خود_خ ەىوع ێس  ەر َ ەظَاوب جێىاوى 

,  ێًد ەصەکەک ەظع ەر َ ەجێىل ەرصێکیان(ن, َیغتن)خو 

ثر )خود( ز ەواث یەکەمیان و  یػثر)خو  ەواوى, ئەکاردەَێنرێدب یا

. )حضً اهورى و ەکاردێًب یاثر ز  ەدەبدازماوى ععرو ئ ە( لیغتنخو 

 یػ( یغتنو خو  یػ)خو ەکاوى(. وع٤١٤: ٤١٥١,یوى حضً گ

 :ەکَاثون.و  ەوە)خود( ەو ل ەعًَاوب جێىاوى 

 َاثم. ۆمخود آمدم.  مً خ مً

 :یارهاد ێىاوى مبهم_ ج یر _ضم٢/١/٣

 یار هاد ێکىعخ یان ەکەصێکب ەک ێىاواهەنج ەو ئ یار هاد جێىاوى 

, ەکاردێًهاو ب ەبێو ب ەثەنهاب ەک ێک, کاثەکەند یغارەتئ

, کس ى, یگرد یکى, یگران, دیگرى , دیکى, یچ, َە)َمەواهیػئ

, کمى, قدرى, یلىو آن, خ یً, فالن, بهمان, اە, َرچەَرکط, َرک

 (.٤١٤: ەو ەرچاص ەمانبعض ى, برخى,چىد, چىدى,.. )َ

ماهدو بوم  ۆر کمى بخوابم.    مً ز  یدبا ەامعد ەخضح یلىخ مً

 . ەومبخ ەمێکک ێویضحەپ

 :یارى پرس ێىاوى پرسش ى_ج یر _ضم٢/١/٤

ار پرص جێىاوەکاوى  ێنهاودا ب ەگەڵل ەگەر ئ ەک ەپرصەکاهًوع ەمانَ ی

. یارن پرص ێىاوى ج ێنب ەثەنهاب ەگەریػو ئ یارى پرص ەڵىاوى ئاو 

, ین, کدام, کدامە, چە)کەماهەنئ ەکاهیػپرص ێىاوەج یارثریًد
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چىد, ەجور, چطور, چضان, چەکدامى, کى, کجا, کو, چگوه  ,

 چىدم, چىدمى, چقدر..

 ماهدوم. ەوێ.      چەامخضح چقدر 

 :ەرسوڕمانس ێىاوى تعجبى_ج یر _ضم٢/١/٥

وى  ەگەڵدال یانو هاو  ێنب ەثەنهاب ێک, عجب, چقدر( کاثە)چ وعەکا

 .ەگەیەهًد ەرصوڕمان, واثاى صەبێده

 باعتر! ەمەچى ل ەٍب ەٍبهتر!     ب یًاز ا ەچ ەب بە

 :ڕوە/ دو ەرە_ دوسیەدوسو  یر _ضم٢/١/٦

 ەصەرب ێىاو دو ج ەک ەوەیەزماوى فارصىدا ئ ەل یەدوصو  جێىاوى 

 (ن.یگرد یک, َم دگر, یگر)َم دەکاردێدب یەکەوە

 .ۆعدەوێدخ یەکترمان ێمە.    ئیمرا دوصد دار  یگر َم د ما

 :ەڵبژاردەه ێىاوى _جیيش ىگس  یر _ضم٢/١/٧

 ەهاصراودا ) ک ۆمەڵەیەکىک ەل ەثەنهاب ۆئەهدامێکب ەک ێىاوەیەج ئەو 

. ەکاتد ە( ئاماژ ەهدامەکام ئ ەل ەبەصدم ییەه یار ئاخاوثىدا د ەل

ر ضم ەبىە)کدام( دیارى پرص ێىاوى ج ەگەڵ( لیک) ەىژمار   ی

 :ەک(.و ٤٤١: ٤١٥٣فاضل, ید)هو یيص ىگس 

 .ەنبد یکحاندا یارمەجى یەکێکحان.  یدمادرثان کمک کى ەکدام ب یک

 :ەهدیچ ێىاوى _جیتکم یر _ضم٢/١/٨ 

چىد ەل ەهدیچ جێىاوى  , آن ە, آن َمەَم یً, ایًزماوى فارصىدا )

 چىد,....(.

م ب ەهدیىجار بار گفحم اما گوظ هکردى.   چ چىدیً  ێدگو  ەڵموث

 .ەگرته

 :یشاهەه ێىاوى _جەاشار  یر _ضم٢/١/٩

اعار ەىفارصىدا زاراو  لەزماوى  ێىاوى ج ۆ ( بەاعار  یر , ضمە)اصم 

 ەکردنئاماژ  ۆ ب ێىاوێکەج یغاهەه ێىاوى . جەکاردەَێنرێدب یغاهەه

ً)اەماهەنئ ێىاوەکاهیػو ج ەکاردێدب , ەماهەئ-ینها, اەوەئ-, آنەمەئ-ی

فیمىو آن( بحواهً م یً)اەىوع ەردو َ ەگەر (.))ئەواهەئ -آنها  ەر و  ۆ ک ۆر

: ٤١٤١, یعد((.)محمد جواد عر یغاهەه ێىاوى ج ەبىەد ەوەبگرن ئ

٤٣ .) 

چىین, آن, َمیً)ایغاهەه ێىاوەکاوىج دیارثریً , چىان, ین, َمان, 

ان, این, آن چىان, َمچىینچى یًا  یً, اەصان, آن گوه یً, َمچى

, آن ەَم یً, اە, آن قدر, َمان اهداز ەقدر, آن اهداز  یًطور, ا

, آن یگرى , آن دیک, آن یک ًی, ایکى, آن یکى یً, اەَم

ً گیگرد  :ەک( و ٤٥٣: ٤١٥١,یوى .)حضً اهورى و حض

 .ەباعتر  ەوەل ەمەاز آن بهتر اصد.   ئ ایً

 ن.باعتر  ەواهەل ەماهەاز آنها بهترهد.    ئ اینها

 ەبىەد ەیىەوەبک ۆیانک ەثواهینو ه ێدب ەگەڵدال یانهاو  ئەگەر 

 .یغاهەه ەڵىاوى ئاو 

 کحاب از آن کحاب بهتر اصد. یًا 

کحاب از  ینها:   اێ هاوثر  ەچوهک یغاهەنه ەڵىاوى و آن ئاو  یًا لێرەدا

 آنها کحاب بهترهد.

 فارسىدا: ەزماوىل یشاهەه ێىاوى ج یبەتییەکاوى_تا٢/٢ 

 ەڵىاوى ئاو  ەڵم, بەردەگرن و  ۆ ثاک و ک ۆرفیمىم یغاهەه ێىاوى ج-٤

 .ێدهاگر  ەرى و  یغاهەه

هاو  یغاهەه ەڵىاوى ئاو  ەڵم, بیەتها ەگەڵداهاوى ل یغاهەه ێىاوى ج-٣

 .ێدد ێىاوەکەداج ەگەڵل

, )آهان و آنها( ە(یً)ا ێىاوى ج ۆکراوەى( کینهاو ا یىان)ا ێىاوى ج -١

آن(ێىاوى ج ۆکراوەىک ان. )اە)  ەمرۆڤکردن ب یغارەتئ ۆ و آهان( ب یى

 ەیرى و غ ۆڤمر  ۆ کردن ب یغارەتئ ۆ و آنها( ب ینها, )اەکاردێدب

 (.٤٣: ٤١٤١, یعد)محمد جواد عر ەکاردێدب ۆڤیػمر 

, ەربگرن )ب( و ەىحرفى اضاف ەگەر و آن( ئ یً)ایغاهەىه ێىاوى ج -١

)حضً اهورى و حضً ەکاردێًو بدان( ب یً) بدەعێوەىب ەوەئ

 (٤٥٣: ٤١٥١,یوى گ

 .یاده یػحرف را بدان جهد گفحم ثا صوء ثفاَمى پ ایً

 .ڕوهەدات ێگەیغحيێکث ەڵەثا َ ەبساه ەقض ئەم

 ەڵم, بۆک ەکرێىە)آن( د ۆرفیمىم ۆ و آن( ب یً)ایغاهەىه ێىاوى ج-١

و  ێدهاکر  ەیڕەو پ یاصایە ەمئ ۆری ز  ێضحادازماوى ئاخاوثنى ئ ەل

 یرى غ یا ێدب ۆڤمر  ۆ جا ب ۆ ک ەکرێىە)َا( دەمۆرفیمىب

 , آنها.ینها( ا٤٥٤:ەرچاوەص ەمان.)َۆڤمر 

 یارى هاد -و چىان( مبهم مرکب ینو آن( و )چى یً)ا-٢

 :ەک(.و ٤٣: ٤١٤١, یعد.)محمد جواد عر ێکدراون ل

 ەقض ەصەرتپغح ەل ەو و ئ ەمو آن پغد صر ثو حرف مى زهىد. ئ ایً

 .ەڵێند

 .ڕصحەکەن ەرى و بک یاریًهاد ێکدراوى ل ێىاوى و آن, ج ایً

انص ەچێحە)َم( د ێکو آن( کاث یًا-٣ و َمان(  ین)َم ەعێوەىب ەری

 .ەکاردێًب

 .ەوتد ەوەمئ ەر را مى گفحم.   َ َمین

گوثبوم  ێنێدو  ەک ەواهەى.  ئیدەامخر  ەبودمگفح یروز د ەک َماوى

 .ڕیمک

 ەمانَ ێو م ێر ه ڕەگەزى  ۆب یغاهەه ێىاوى فارصىدا ج ەزماوى_ل٤

 .ەیەَ ۆرمىف

 .ێم یان ێربێده ەکرێ ( دیًبود حرف مىسد.             )ا ایً

 فارسىدا: ەزماوىل یشاهەه ێىاوى ج ەرکەکاوى_ئ٢/٣

 :ەبینند ڕۆڵە ەمئ ۆ ک یان:    ثاک بً ەرنهاد_بک-٤ 

 .ەدەند ەپار  یەکضەر  ەماهەپول مى دَىد.  ئ یػپ یػپ اینها

 .ێىەب ەمە.   ئیاور:             آن را بەرکارمفعولى_ب-٣

 یەکێکبود.      ەآمد یىجااز آنها ا یکى:            ەواوکەرث-محممى-١

 َاثبو. ێرەئ ۆ ب ەواهەل

 ەماز آن باغ اصد.         ئ یوەم یً:             اەڵىاووصفى_ئاو -١

 .ەیەباخ ەو ل یوەم

 ەوەهدەقدر خودت را هخور.    ئ ًی:            اەڵکردار_ئاو یدىق-١

 .ەخۆرەوەم ۆتخ

 ەڵمىاصد.     و  ین:             جساى بدى َمەگوزار مضىدى_-٢

 .ەرئەمەیەَ ەخراپ

, راهىدگى یکى یًدو برادرهد عغل ا ینها:     ایارخراو_دیەمضاف ال -٣

 یغەىدو بران, پ ەماهەخبر هدارم.     ئ یکىاصد: ولى عغل آن 

 هازاهم. یانثر  ەوى ئ یغەىپ ەڵم: بۆفێرییەع یەکێکیان
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زماوى کوردى و  ەل ێىاو ج یاوازى و ج ێکچون ل یەوى_ل ٢/٤

 فارسىدا:

 :ێىاو_ج٢/٤/١

 ڕێسماهیە ەیەکىوع ێىاو و فارصىدا ج یزماوى  زماوى کورد ەردو َ ەل-

 ەهاوى, واث ێسێکىفر  یان ێکهاو  یاجىج ەل ەکاربێدب ەثواهرێدد ەک

ان ێکهاو  ەعوێنىل ەرکىئ ەیەکىوع ەکو و  ێىاو ج  ەکار هاوى ب ێسێکىفر  ی

 .ەَێنرێدد

 :ێىاوج ۆرەکاوى_ج٢/٤/٢

 ەکراو  یغانه ەصدد یدازماوى کورد ەل ێىاو ج ۆراهەىج ەو ئ َەمان

و  یار و د ۆییو خ ەیى)َ ێىاوى ج ەل ەیەجگەَ یغدازماوى فارص ەل

و  ەکراوەه ەصخىیغانزماوى فارصىدا د ە(ى زماوى کوردى لەرێ ه

جعجبى, دوصوى, گس ێىاوى ج ەروەَاَ  ەزماوى(ى زماوى فارس ى لیيص ى)

 .ەکراوەه ەصخىیغانکورديدا د

 :یدازماوى کورد ەل ەیىه ێىاوى _ج١

و  ەگەیەهێدد ەهێتىواثاى خاو  ەواثاو  ەڕوىل ێىاو ج ەل جۆرێکە

, ی)هەکوو  ەییػَ ێىاوى , جێدب ێىاو ج یانهاو  ەش ێد ەهەکەش ىخاو 

 (.ینَ

 ەکراوەه ۆ ب ەىئاماژ  ەر َ ەکه ێىاوەج ەمزماوى فارصىدا ئ ەل بەڵم

 .ییەبووى ه ەڵکو ب

 :یداکورد ەزماوىل یار د ێىاوى _ج٢

وى ار د ێىاوى ج فۆرمەکا , ەموکەش, َەرکەش, َەر)َەل ێکهاثون پ ی

موعد, گغد, َەرعدَ , ەرکەصێک, َەریەک, َەرو, صە

 ,.....(ەمو, َەواو, ثەرکامێکَ

زماوى کوردى  ەکو و  ەڵمب ەیەزماوى فارصىدا َ ەل ێىاواهەج ەمئ َەمو 

ار د ێىاوى ج ەب  یارەکاهداهاد ێىاوەج ەگەڵل ەڵکو , بەهراون داه ی

 ێىاوى زماوى فارصىدا. ج ەداهراون ل یار هاد ەجێىاوى ب ەَەردوکىب

, یگران, دیگرى , دیکى, یچ, َە)َم ەماهەنفارصىدا ئ یارلەزماوىهاد

و آن,  یً, فالن, بهمان, اە, َرچە, َرکَرکط, کس ى, یگرد یکى

 , کمى, قدرى, بعض ى, برخى,چىد, چىدى,.. یلىخ

 :یدازماوى کورد ەل ەرێ ه ێىاوى _ج٣

 ەرێ ه ێىاوى ج ەک, چ( و یچ)َەرەکىص ەعێوەیەکىب یدازماوى کورد لە

, ێک, عد/عخەس ێ/ کەش)کەىوع یػجار  ۆر و ز  ێًد ەکار ب

ان( یەکێک/یەکێ/یەک  ەرێ ه ێىاوى ج ۆرەىج ەم. ئێدد ەگەڵدال- ی

 یار هاد ەجێىاوى فارصىدا ب ەزماوى( لیچ)َەثایبەجىب یداکورد ەزماوىل

 ێىاوى ج ە, واثەداهراو  ڕمانرصو ەص-جعجب ێىاوى ج ەو )چ( ب ەداهراو 

 .ەکراوەه یغانه ەصدد ەدازماه ەمل ەرێ ه

 :ۆییخ ێىاوى _ج٤

 ەهیەجىواثاى خاو  ێىاو ج ەل ۆرەظج ەمئ یدازماوى کورد لە

وى. )فەگەیەهێدد ثون پ ۆییخ ێىاوى ج ۆرمەکا خەل ێکها , ۆت, خۆم)

ان, خۆثان, خۆمان, خۆى خ زماوى کوردى  ۆییخ ێىاوى ج ەڵم(. بۆی

جەداهراو  ەظمغترک_َاوب ێىاوى ج ەزماوى فارصىدا ب ەل  ێىاوى .  

خو ی( و )خو ۆ)خود_خ ەىوع ێس  ەر َ ەظَاوب (ن, یغتنػ(و )

)خود( ەواث یەکەمیان,  ێًد ەصەکەک ەظع ەر َ ەجێىل ەرصێکیانَ

خو  ەواوى, ئەکاردەَێنرێدب یاثر ز  زماوى ععرو  ە( لیغتنو خو  یػثر)

وىوع ەکاردێًب یاثر ز  ەدەبدائ  ێىاوى ج یػ( یغتنو خو  یػ)خو ەکا

 :ەکَاثون.و  ەوە)خود( ەو ل ەعًَاوب

 َاثم ۆمخود آمدم.  مً خ مً

 ەل ەوەیەئ ێىاوەج ۆرەدو ج ەمئ یاوازى ثرى ج یەهێکىال  َەروەَا

خێىاوى ج یدازماوى کورد ان ەربک ەورىد ەگەر ( ئۆ)  ێدب ەرکار ب ی

 ەر و  ەچێحەدمان( -)مەصحەىلکاوى د ێىاوى ج ەوائ ەڕصحەدال

 کردار. ەر ص ەچێحەد ێىاوەکەزماوى فارصىدا ج ەل ەڵم, بەگرێدد

 :یدازماوى کورد ەل ەش ىهاوب ێىاوى _ج٥

و  ەرەدیار َ ەش ىَاوب ێىاوى ( جیەکتر) ەىوع یداکورد ەزماوىل 

 .ە)ثر( دروصد بو ۆرفیمى( و میەک) ەىژمار  ەل ێىاوەج ەم, ئەچاالک

 .ەکردد ەڕیانع یەکتر  ەگەڵل مىداڵەکان

 

 

 زماوى فارسىدا: ەل ەڵبژاردەه ێىاوى _جیيش ىگس  یر _ضم٦

 ەهاصراودا ) ک ۆمەڵەیەکىک ەل ەثەنهاب ۆئەهدامێکب ەک ێىاوەیەج ئەو 

. ەکاتد ە( ئاماژ ەهدامەکام ئ ەل ەبەصدم ییەه یار ئاخاوثىدا د ەل

ر ضم ەبىە)کدام( دیارى پرص ێىاوى ج ەگەڵ( لیک) ەىژمار   ی

 :ەک.و یيص ىگس 

 .ەنبد یکحاندا یارمەجى یەکێکحان.  یدمادرثان کمک کى ەکدام ب یک

, ەکراوەه ەصخىیغاند ێىاوەج ۆرەج ەمئ یدازماوى کورد ەل بەڵم

ثواهرێد( دیەکێک)ێىاوى ج ڵێینب ەکرێدد ەڵمب  ێىاوى ج ەکو و  ە

 .ەکاربێدب یداکورد ەزماوىزماوى فارس ى ل ەڵبژێردراوى َ

 فارسىدا: ەزماوىل ەرسوڕمانس ێىاوى تعجبى_ج یر _ضم٧

وى  ەگەڵدال یانو هاو  ێنب ەثەنهاب ێک, عجب, چقدر( کاثە)چ وعەکا

 .ەگەیەهًد ەرصوڕمان, واثاى صەبێده

 !ەباعتر  ەمەچى ل ەٍب ەٍبهتر!     ب یًاز ا ەچ ەب بە

 .یەه ێىاوەج ۆرەج ەمئ یدازماوى کورد لە

 زماوى فارسىدا: ەل ڕوە/دو ەرە_ دوسیەدوسو  یر _ضم٨

 ەصەرب ێىاو دو ج ەک ەوەیەزماوى فارصىدا ئ ەل یەدوصو  جێىاوى 

 (ن.یگرد یک, َم دگر, یگر)َم دەکاردێدب یەکەوە

 .ۆعدەوێدخ یەکترمان ێمە.    ئیمرا دوصد دار  یگر َم د ما

 ۆ ب ەىئاماژ  یدازماوى کورد ەزماوى فارس ى ل ێىاوەىج ۆرەج ئەم

زماوى  ێىاوەىج ەمئ ەکو و  ەثواهێد( دیەکتر)ێىاوى ج ەڵم, بەکراوەه

 .ەیەواثاى َ ەمانو َ ێنرێدبه ەکار فارس ى ب

 :یارى پرس ێىاوى پرسش ى_ج یر _ضم٩

, ە, کیا)آەماهەنئ ەکاهیػپرص ێىاوەج یارثریًفارصىدا د لەزماوى

, چطور, ە, کدامى, کى, کجا, کو, چگوهین, کدام, کدامەچ

دم, چىدمى, چقدر.(  َەجورچضان, چ  ەو ئ ەمان, چىد, چى

اراهەىپرص ێىاوەج  ەو ب ەیەَ یداکورد ەزماوىزماوى فارس ى, ل ی

, چى, ەهد, چەى, کایا, ئۆن , چۆچى, چ,بۆ. )بەکاردێدواثا ب ەمانَ

 ...(.ە, کامێ, کواوەبەرچى, کوا, لە, کامێک

 :ەس ىک ێىاوى _ج١١

و دو  ەربەخۆ ص ێىاوى ج ەصحەد یەکزماوى کوردى و فارصىدا  لە

 یحینزماوى کوردى بر  ەربەخۆکاوىص ێىاوە. جەیەلکاو َ ەصحەد
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زماوى  ەربەخۆکاوىص ێىاوە(, جەوانئ-ەو, ئێوەئ-ۆ, ثێمەئ-)مًەل

 ەثاک ل ێىاوەکاوى/آنها(, جیغانا-عما, او-ما, ثو-)مًیػفارص

 یىداهوص ەل ڕادەیەک( ثااو -ەوثو,ئ-ۆمً, ث-زماهدا )مً ەردو َ

زماوى  ەو ل یاوازەج ەربڕیيیاند ێوازى ع ەڵم, بەچًد ەیەکل

 ێىاوەکاوى, ئو(, جۆ,ثەن) مەردەبڕدرێًد ێوەیەع ەمفارصىدا ب

ئۆک  ەمو َ ینهوص ەل ەم/آنها( َیغانا-ەوانعما, ئ-ێوەما, ئ-ێمە)

 .یاوازن ج ەربڕیًد ێوازى ع

 یدازماوى کورد ە, لەیەلکاو َ ێىاوى ج ەصحەزماهدا دو د لەَەردو 

مان, -)مەصحەىد ەبینند ەرکارى و ب ەرى بک ەرکىئ ەصحەکەد ەردو َ

اصراو  ەهێتىخاو  ەصحەىد ە( بیان-ثان, ى-ت , یً-)مەصحەى, دەه

 ەل ەڵم, بەهرێدداد ڕێککەوثً ەصحەىد ەن( ب-/¢ێدن, ات/-ید/ی

 ەر بک ەرکىئ ەمیغەهد( َ-, دید-ی, یم-)مەصحەىزماوى فارصىدا د

 ەرکار ب ەرکىئ ەمیغەعان( َ-ثان, ظ-مان, ت-)مەصحەىو د ەبینند

 .ەبینند

 :یشاهەه ێىاوى _ج١١

/ ەوە/ئەو( و )ئەماهە/ئەمانئ -ەمە/ئەم)ئیداکورد ەزماوى_ل٤

 -ەمە/ئەم)ئەواث یەکەمیان ۆمەڵى, کیغاهەنه ێىاوى ( جەواهە/ئەوانئ

/ ەوە/ئەو)ئەواث ەمیاندو  ۆمەڵیو ک یکهس  ۆ ( بەماهە/ ئەمانئ

فارصىدا  ەزماوىل ێوەع ەَەمان.  بەکاردێًدور ب ۆ ( بەواهە/ئەوانئ

ً) ایغاهەه ێىاوى ج (. ەواهەئ -, آنهاەماهەئ-ینهاا ,ەوەئ-, آنەمەئ-ی

بحواهً م یً)اەىوع ەردو َ ەگەر ئ  ەوەبگرن ئ ەر و  ۆ ک ۆرفیمىو آن( 

, ەماهەئ-ینهاو )ا یکهس  ۆ ( بەوەئ-, آنەمەئ-یً.) ایغاهەه ێىاوى ج ەبىەد

 .ێًد ەکار دور ب ۆ ( بەواهەئ -آنها

وىج ەگەر زماهدا ئ ەردو َ ە_ل٣ َات  ەگەڵدال یانهاو  یغاهەه ێىاوەکا

 :ەک. و یغاهەه ەڵىاوى ئاو  ەبىەد ەوکاثەئ

 کحاب از آن کحاب بهتر اصد. یً.    اەباعتر  ێبەکح ەو ل ێبەکح ئەم

 .یغاهەنه ەڵىاوى , آن( ئاو یً(  و )اەو, ل ەم)ئلێرەدا

, ەردەگرن و  ۆ ثاک و ک ۆرفیمىم یغاهەه ێىاوى زماهدا ج ەردو َ ە_ل١ 

 .ێدهاگر  ەر و  ۆ ثاک و ک ۆرفیمىم یغاهەه ەڵىاوى ئاو  ەبىەد ێککاث ەڵمب

)ان(  ۆرفیمىم ۆ و آن( ب یً)ایغاهەىه ێىاوى فارصىدا ج ەزماوى_ل١

 یاصایە ەمئ ۆری ز  ێضحادازماوى ئاخاوثنى ئ ەل ەڵم, بۆک ەکرێىەد

فیمىو ب ێدهاکر  ەیڕەو پ ا ێدب ۆڤمر  ۆ جا ب ۆ ک ەکرێىە)َا( دەمۆر  ی

 یداکورد ەزماوىل ەڵم, آنها , بینهاا ەبىەد ە, واثۆڤمر  یرى غ

 ۆ ک ەکریىە)ان( دەمۆرفیمىب ەنها( ثەوە, ئەمە) ئیغاهەه ێىاوەکاوىج

 .ەریانص ێحە)َا( هاچ ۆرفیمىم ەواث

ث ەمو ( َەوان, ئەمانئ – ەو, ئەم)ئ ۆرمىکورديدا ف ەزماوى_ل١  ێککا

 .ەریانص ێحە( دیػجار )ظ/ ەهدێکَ ەڵکو , بێنرێًهاَ ەکار ب ەثەنهاب

 .ێمد یػ.          مىەوێدد ئەمەعم

 .ێدهاگر  ەر ( و یػ)ظ/یغاهەه ێىاوى رصىدا جفا ەزماوىل بەڵم

 ەل ێک( کاثەواهە, ئەماهە)ئیغاهەىه ێىاوەکاوىج ێک_کاث٢

, ێدب ەڵیاهداگ ەل ێکهاو  یان ەیەک, وعەکاردێًب ڕصحەیەکدا

 :ەک.و ەکەوع ەر ص ەچێحەد ێىاوەکەوەج ە( لە)ان( و ) ۆرفیمىم

 َاثً. ێىدکاراهەخو  ەمَاثً.           ئ ئەماهە

 .ێىدکارهاوى خو  ەر ص ەثەچو  ێىاوەکە( ى جە)ان,  دەبیىین

 .ێوەیەع ەَەمانب یػو آنها( ى زماوى فارص ینها)اێىاوەکاوىج بۆ 

 آمدهد. ەَابچ یًآمدهد.         ا اینها

و  ێر ه ڕەگەزى  ۆب یغاهەه ێىاوى ج ەڕاصحداکوردى زارى هاو  ەزماوى_ل٣

 .ێوەیەع ەَەمانب یػزماوى فارص ۆ و ب ەیەَ ۆرمىف ەمانَ ێم

 .ێدب ڕێککو  ەکرێدو د ێدکچ ب ەکرێد( دەوَات.            )ئ ئەو 

و َمان(  ین)َم ەعێوەىب ەریانص ەچێحە)َم( د ێکو آن( کاث ایً

 ۆ ( بەر( )َەوەو ئ ەمە)ئ یداکورد ەزماوىل ەڵم, بەکاردێًب

 .ەوەئ ەر ص ەچێحەد ڵىیاکردهەوەد

 .ەوتد ەوەمئ ەر را مى گفحم.   َ َمین

 

 

 ەزماوىل یشاهەه ێىاوى ج ەرکىئ یاوازى و ج ێکچون _ل٢/٤/٣

 کوردى و فارسىدا:

( ەر)بکەرکىئ یغاهەه ێىاوى زماوى کوردى و فارصىدا ج ەردو َ ە_ل٤

 :ەبینند

 .ەدەند ەپار  یەکضەر  ەماهەپول مى دَىد.  ئ یػپ یػپ اینها

 َات. ەخێراییب ئەو 

( ەرکار)بەرکىئ یغاهەه ێىاوى زماوى کوردى و فارصىدا ج ەردو َ ە_ل٣

 :ەبینند

 .ێىەب ەوە.   ئیاور.            آن را بینىب ەومئ مً

 ەرکارى )بەرکىئ یغاهەه ێىاوى زماوى کوردى و فارصىدا ج ەردو َ ە_ل١

 ێىفارصىدا پ ەزماوىل ەرکەظئ ەمئ ەبینن( دڕاصحەوخۆها

 (:ەواوکەر)محممى_ثەوثرێدد

 ەوەکرد ەوانئ ۆ ب دەرگاکەم

 َاثبو. ێرەئ ۆ ب ەواهەل کیەکێبود.      ەآمد یىجااز آنها ا یکى

) ەرکىئ یغاهەه ێىاوى زماوى کوردى و فارصىدا ج ەردو َ ە_ ل١

 :ەبینن( دەڵىاوئاو 

 یغاهەه ەڵىاوى ئاو    یە؟ ێک ڕەکو  ئەم

 .ەیەباخ ەو ل یوەم ەماز آن باغ اصد.         ئ یوەم ایً

 :ەبیيێدد یارخراو د-ەرکىزماهدا ئ ەَەردو _ل١

ر  یکى, راهىدگى اصد: ولى عغل آن یکى یًدو برادرهد عغل ا اینها خب

 هدارم.

 ەوى ئ یغەىپ ەڵم: بۆفێرییەع یەکێکیان یغەىدو بران, پ ئەماهە

 هازاهم. یانثر 

 :ەبیيێدد یارخەر د ەرکىزماهدا ئ ەَەردو _ل٢

از  یًا ەاى. خاهەورەثرەگ ەو ئ ەکەىخاهو  ە, لەمئ خاهوەکەى

 آن بسرگ ثر اصد. ەاىخاه

 ئەهجام

 ەیەکىوع ێىاو و فارصىدا ج یزماوى  زماوى کورد ەردو َ ەل -٤

هاوى,  ێسێکىفر  یان ێکهاو  یاجىج ەل ەکاربێدب ەثواهرێدد ەک ڕێسماهیە

هاوى  ێسێکىفر  یان ێکهاو  ەعوێنىل ەرکىئ ەیەکىوع ەکو و  ێىاو ج ەواث

 .ەَێنرێدد ەکار ب

 یغانه ەصدد یدازماوى کورد ەل ێىاو ج ۆراهەىج ەو ئ ەمانَ -٣ 

و  ۆییو خ ەیى)َ ێىاوى ج ەل ەجگ ەیەَ یغدازماوى فارص ەل ەکراو 
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 ەکراوەه ەصخىیغانزماوى فارصىدا د ە(ى زماوى کوردى لەرێ و ه یار د

وى فارس ى یيص ى)جعجبى, دوصوى, گس ێىاوى ج ەروەَاو َ (ى زما

 .ەراو ەکه ەصخىیغانکورديدا د ەزماوىل

وىف-١ ثون پ یار د ێىاوى ج ۆرمەکا , ەرکەش, َەر)َەل ێکها

موعد, گغد, َەرعدَ, ەموکەشَ , ەریەک, َەرو, صە

....(  َەمو, َەواو, ثەرکامێک, َەرکەصێکَ  ەل ێىاواهەج ەمئ ەمو ,.

 یار د ێىاوى ج ەزماوى کوردى ب ەکو و  ەڵمب ەیەزماوى فارصىدا َ

 ەجێىاوى ب ەَەردوکىب یارەکاهداهاد ێىاوەج ەگەڵل ەڵکو , بەهراون داه

 زماوى فارصىدا. ەداهراون ل یار هاد

 ۆر و ز  ێًد ەکار ب ەرێ ه ێىاوى ج ەک, چ( و یچ)َ یدازماوى کورد ەل-١

 یان( یەکێک/یەکێ/یەک, ێک, عد/عخەس ێ/ کەش)کەىوع یػجار 

 یداکورد ەزماوىل ەرێ ه ێىاوى ج ۆرەىج ەم. ئێدد ەگەڵدال-

 ەو )چ( ب ەداهراو  یار هاد ەجێىاوى فارصىدا ب ەزماوى( لیچ)َەثایبەجىب

 ەمل ەرێ ه ێىاوى ج ەواث, ەداهراو  ەرصوڕمانص-جعجب ێىاوى ج

 .ەکراوەه یغانه ەصدد ەدازماه

. ەگەیەهێدد ەهیەجىواثاى خاو  ۆییخ ێىاوى ج یدازماوى کورد ەل -١

خەل ێکهاثون پ ۆییخ ێىاوى ج ۆرمەکاوى)ف , ۆى , خۆت, خۆم)

ان, خۆمانخ زماوى  ەزماوى کوردى ل ۆییخ ێىاوى ج ەڵم( بۆیان, خۆث

 . ەداهراو  ەظَاوب -مغترک ێىاوى ج ەفارصىدا ب

 ەو زماوى فارصىدا: ئ ەل ەڵبژاردەَ ێىاوى ج -یيص ىگس  یر ضم -٢

 ەل ەهاصراودا ) ک ۆمەڵەیەکىک ەل ەثەنهاب ۆئەهدامێکب ەک ێىاوەیەج

 ەى. ژمار ەکاتد ە( ئاماژ ەهدامەکام ئ ەل ەبەصدم ییەه یار ئاخاوثىدا د

بىە)کدام( دیارى پرص ێىاوى ج ەگەڵ( لیک)  ەل ەڵم. بیيص ىگس  یر ضم ە

 ەڵم, بەکراوەه ەصخىیغاند ێىاوەج ۆرەج ەمئ یدازماوى کورد

 ێىاوى ج ەکو و  ەثواهرێد( دیەکێک)ێىاوى ج ڵێینب ەکرێدد

 .ەکاربێدب یداکورد ەزماوىزماوى فارس ى ل ەڵبژێردراوى َ

 یەکەوە ەب ێىاو دو ج ەک ەوەیەزماوى فارصىدا ئ ەل یەدوصو  ێىاوى ج-٣

ماوى ز  ێىاوەىج ەم(. ئیگرد یک, َم دگر, یگر)َم دەکاردێدب

( یەکتر)ێىاوى ج ەڵم, بەکراوەه ۆ ب ەىئاماژ  یدازماوى کورد ەفارس ى ل

 .ێدب ەکار زماوى فارس ى ب ێىاوەىج ەمئ ەکو و  ەثواهێدد

ثە)چ ەکاوىفارصىدا وع ەزماوىل-٤  ەثەنهاب ێک, عجب, چقدر( کا

 ێىو پ ەگەیەهًد ەرصوڕمان, واثاى صەبێده ەگەڵدال یانو هاو  ێنب

زماوى  ەل ەڵم(. بەرصوڕمانص ێىاوى ج -جعجبى یر )ضمەوثرێدد

 .یەه ێىاوەج ۆرەج ەمئ یداکورد

 یدازماوى کورد ە, لەیەلکاو َ ێىاوى ج ەصحەزماهدا دو د ەَەردو ل-٥

مان, -)مەصحەىد ەبینند ەرکارى و ب ەرى بک ەرکىئ ەصحەکەد ەردو َ

اصراو  ەهێتىخاو  ەصحەىد ە( بیان-ثان, ى-ت , یً-)مەصحەى, دەه

 ەل ەڵم, بەهرێدداد ڕێککەوثً ەصحەىد ەن( ب-/¢ێدن, ات/-ید/ی

 ەر بک ەرکىئ ەمیغەهد( َ-, دید-ی, یم-)مەصحەىزماوى فارصىدا د

 ەرکار ب ەرکىئ ەمیغەعان( َ-ثان, ظ-مان, ت-)مەصحەىو د ەبینند

 .ەبینند

/ ەوە/ئەو( و )ئەماهە/ئەمانئ -ەمە/ئەم)ئیداکورد ەزماوىل ٤١

) یغاهەه ێىاوى فارصىدا ج ەزماوى, لیغاهەنه ێىاوى ( جەواهە/ئەوانئ

 (. ەواهەئ -, آنهاەماهەئ-ینها, اەوەئ-, آنەمەئ-یًا

, ەردەگرن و  ۆ ثاک و ک ۆرفیمىم یغاهەه ێىاوى زماهدا ج ەردو َ ەل -٤٤

 .ێدهاگر  ەر و  ۆ ثاک و ک ۆرفیمىم یغاهەه ەڵىاوى ئاو  ەبىەد ێککاث ەڵمب

 ,ەردەگرێد)َا( و ۆک ۆرفیمىفارصىدا م ەزماوىل یغاهەه ێىاوى ج-٤٣

( یػ)ظ/یداکورد ەزماوى. لەرى ص ێحەکورديدا هاچ ەزماوىل ەڵمب

 .ەرى ص ێحەفارس ى هاچ ەل ەڵم, بیغاهەه ێىاوى ج ەر ص ەچێحەد

 ۆب یغاهەه ێىاوى ج ەڕاصحداهاو  ێوەزارى کوردى ع ەزماوىل -٤١

 ەَەمانب یػزماوى فارص ۆ و ب ەیەَ ۆرمىف ەمانَ ێو م ێر ه ڕەگەزى 

 .ێوەیەع

بکەرکىئ یغاهەه ێىاوى زماوى کوردى و فارصىدا ج ەردو َ ەل -٤١ , ەر)

,( ەڵىاو, ئاو ڕاصحەوخۆها ەرکارى , بڕاصحەوخۆ ەرکارى , ,بیارخەرد

 .ەبینند

  

 سەرچاوەکان

 کوردى: ەزماوىب سەرچاوەکان

وع٣١٤٢,ەمینمحمد محمد ئ ەمیر _ئ٤  ەزماوىل ەرکىئ ەى, 

حاجى مارف,  ەوڕەحماوى_ئ٣-.ەولێر, َیەکەم, چاپى یداکورد

 .ەولێر(, َێىاو)جەصازى , وعیەکەم ەرگىکوردية ب ڕێسماوى, ٣١٤١

 ەکەرەصحەىکوردى ب ڕێسماوى, ٤٥٤١,یاوى_کوردصحان موکر ١

 .٤٥٤١, ۆراوىکرماهجى و ص یالێکتىد

 .ەولێر, َەم, زار و زمان, چاپى دو ٣١٤٤, ۆعىاوخ ەریمان_ه١-

, یەم ێکوردى, چاپى س  ڕێسماوى,٣١٤١, ەمینئ ەلى_هورى ع١-

 .ەولێرَ

, چاپى ەواوىثرى زماه ۆیەکىئاص ەهد, چ٣١١١, ەمینعمر ئ یا_ور٢-

 .ەولێر, َیەکەم

 فارس ى: ەزماوىب صەرچاوەکان

, دصحور زبان ٤١٥١, یوى _حضً اهورى و حضً احمدى گ٣

 , چاپ چهارم.٣فارس ى

, دصحور زبان ٤١٥١,یوى _حضً اهورى و حضً احمدى گ٤

 , تهران.٤فارس ى

, دصحور زبان فارس ى, پىج ٤١٥٣, یگرانو د یبقر  یم_عبدالعض٥

 .یبااصحاد, چاپ عغم, چاپ د

,چاپ صوم, یبو ثرک یە, ثجس ٤١٤١, یعد_محمد جواد عر ٤١

 فردوس ى. یدانم

 , تهران. یکم, دصحور زبان پارس ى, چاپ ٤١٥٣فاضل,  ید_هو ٤٤ 

 

 

 

 


