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 یداكورد یعری شله ێرئام ی ناو   

 ەرهادیف ەبدوڵاڵعاطف ع

 ەاڵحەدینس  ۆی زانك //کۆلێژی زمان //یكورد ش یبه

  

 پوختە   

ئاخاوتن  یكانشهبه گرنگ له ێكیشبه یكهد یكانموو زمانهك ههوه یدا،كورد یزمان ناو له     

 ێت،شبكر دابه ۆرێكند جر چهسهناو به وهڕویێكهند چهو له ێوهند شچهبه ێ كر ده هێنێت،ێكدهپ

...هتد.  ،وهزهگهڕه ڕووی ، لهوهڕۆنانه ڕووی ، لهوهبوونههه ڕووی له ،وهڕۆكهناوه ڕووی ك: ناو لهوه

و و له یهستهرجهبه ێكیناو  ، كه(هێرئام ی )ناو  ینكهر دهسهله ی كار  دایهوهێكۆڵینهم لله ێمهئ یوهئه

 له ێكندهه ێنن،هده یانكار به ۆیانخ یڕۆژانه ی كاروبار له ۆڤمر  كه ێتنر ده ێرانهو ئام ستهرهكه

و به ستهرهكه ی ناو  یوهبه ،وهتهیاكردوهج یان()الةێرئام ی ناو  له یان( )اداةستهرهكه ی ناو  رانێژهتو 

 له كه ێتگوتر ده و شتانهبه ێریشئام ی و ناو  هێننێكدهپ ێرێكئام له ێكشبه كه ێتگوتر ده شتانه

: نموونه ۆب ێندرێت،هكاردهبه وهۆڤهمر  نیهل له تدایبهتا ێكیبوار و له ێكدێتپ كیهستهرهكه ڵهۆمهك

 یاوازج یستهرهكه ینندچه له كه ێندرێتهكاردهبه ندیكردنیوهپه ۆب ێرێكهئام ی ( ناو ۆبایل)م

 ....هتد ی،، پاتر ماعه، سهشاشهك: وه ،ێكهاتووهپ

و  ستهرهكه ی ناو  ،یه(یداكورد یعری ش له ێرئام ی )ناو  یشانیناونبه كه دایهوهێكۆڵینهم لله ێمهئ   

و ئه ۆیداخله ۆی خ ێرگوتت ئام كه چونكه ،ێناوهكاره( بهێرئام ی )ناو  یرناوی ژ له وهكهیهبه ێرمانئام

و  كانیۆرهو ج ێرئام ی ناو  باسمان له یداوهێكۆڵینهم ل. لهیكهاتووهپ ێیل كه وهێتهگر ش دهستانهرهكه

 یناو زمان تههاتوونه ێگانهب یزمانان له وهییهستكار دهبه یان ۆی ك خوه یێرانهو ئام له ێندهه ی ناو 

 ی ر ناو سه تهخستووه ناییمانڕۆش یەداوهێكۆڵینهم لله یگشت كییهیوهشها بهروههه ە،کردوو  یكورد

 یدهسه ڕاستیتا و ناوهرهو سه ۆزدهن یدهسه ۆتاییك یرانیشاع تیبهتاكورد به یرانیشاع یل   ێرئام

 یرەمێرد،قانع، پ ەفایی،و  ی،ك: )نالوه ،وهتهێناوهه نموونهبه یرێكمانند شاعچه یعری ش م،یستهب

 .(ێمنو ه ۆرانگ
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 :ێکۆڵینەوەکەل یو سنور  ناونیشان   :پێشەکی

 ،یه(یداكورد یعری ش له ێرئام ی )ناو  یشانیناون به یهوهێكۆڵینهم لئه     

 تیبهتاو به یكورد یزمانله ێرئام ی ر ناو سه خستنه ڕۆشنایی ۆب ڵێكهو هه

 ێرانهو ئامبه یانئاماژه یعرداش ۆرز  له كورد، كه یرانیشاع یل  یوهنگدانهڕه

 ڵیانێكهت كانیانیعرهش ڵگهو له ووینهبم ههردهو سهله كه كردووه

. ێناون ه یانكار و ...هتد، به كانییهردبهو نه یار یسفكردنوه و له كردوونه

  .ەگرێتەوەد ەسازی وش یئاست ێکۆڵینەوەکەل یسنور 

 نموونه به كانیانمانیعرهو ش ڵبژاردووههه یرێكمانند شاعچه ێمهئ  

 یانو ناوانهتر ئه یرانیشاع له یاترز  ستمان كردووههه كه رگرتووهوه

 .ۆراوجۆر ج ێری و ئام ستهرهكه به تنیبهتا كه ێناوهكارهبه

 خستنه ڕۆشنایی دایهوهێكۆڵینهم ل: ئامانج لهێکۆڵینەوەکەل یو گرنگ ئامانج

 ڕۆماندامئه یمردهسهله چونكه یدا،كورد یزمان له ێرهئام ی ر ناو سه

 ێری وام ئامردهو به ێنینهكاردهبه ڕۆژانهل لوپهو كه ێرئام له ۆرز  كییهژماره

 اڵمبه بینین،ێدهل یانسوود یانژ  یاكانیاجیج بوارهو له ێنكر درووستده ێ نو 

 ێتب تیبهتا كه یداكورد یزمان له ینیوهبوامان نه كییهوهێكۆڵینهل ێستاتا ئ

ناو  كانیۆرهناو و ج ڵگهله كانییهكورد رچاوهسه له ڵكوبه ێر،ئام ی ناو  به

 یعرداش له ، چونكهرگرتووهوه یعرمانش ۆیهها بروههه ،ێكراوهل یباس 

ش ك خوازهجار وه ۆرز  ڕاستەقینەیان ەکارهێنانیب ەل ێجگەب كانێرهئام

 كه ۆی خ یكهییهئاسا ێنانهكارهبه له ێرئام ی ناو  ێ كر ده كارهاتوون، واتهبه

 و له ینبخوازر  ێننهده یانكار به ییدائاسا یقسه له ڵكیخه ڕۆژانه

 یل  یجوانبه ۆرش ز مهئه خشن،تر ببه یواتا یتافۆڕدام یێوهچوارچ

 .ێتو كهرچاو دهبه یرانشاع

 :ێکۆڵینەوەکەل ڕێبازی   

و  ێناوهكاره(مان به یکاری ش ەسفی)و  ڕێبازی  یەداوهێكۆڵینهل مله

كانمان ناوه ۆریو واتا و ج وهتهیكردووهش ێپ كانمانیعرهش

 .یشانكردووهستنده

  :ێکۆڵینەوەکەل ناوەرۆکی

 :ێکهاتووەپ ەشدووب ەل ەنجامو ئ ێشەکیپ ەل ێجگەب ێکۆڵینەوەیەل ەمئ    

 ەمل ە.ک یە(ۆرەکانیو ج ێرئام ی )ناو و ناو  یشانیناون ەب /یەکەم بەش ی

و  ێناسەپ ڕووی  ەل  ەکرێ ناو د یباس  یگشت ەشێوەیەکیب ەشەداب

 یبەتیتا ەشێوەیەکیب ەروەها، ه ۆرەکانیناو و ج ەسازی وش یبەتییەکانیتا

 ی ناو  یبەتییەکانیو تا ەرۆکو ناو  ڕۆنان ڕووی  ەل ۆرەکانیو ج ێناسەپ ەباس ل

 .ەکرێ د ێگانەوەب یزمان ەل ێرئام ی ناو  ەرگرتنیو و  ێرئام

 ێرئام ی ) ناو یشانیناون ەب ەک یکیەپراکت ەشێکیب ەشەب ەمئ /ەمدوو  بەش ی

   .یە( یداکورد یعری ش ەل

 :ۆرەکانیو ج ێر ئام ی ناو و ناو  /مكهیه بەش ی

 ڕستەدا ێكهێنانیپ ەل ەشداری ب ەك ۆرفیمانەنم ەوئاخاوتن ئ ەشەكانیب    

 ەردەمیس ۆب ەگەڕێتەوەد ەشانەشب  ەمئ ۆلینكردنیپ ەرەتای. سەكەند

 ۆب ەستكارییەوەد ەب ۆلینیانپ ەمانه ڕۆمانەكان ەوانیشئ یدوا  یۆنانەكان

 ەكانیشەب ەگوترائاخاوتن د ەبەشەكانیب ۆلینەداپ ەمكرد، ل ینیلت یزمان

 ەب ەندێكیانه ەوانانزمان ێوەش ەمانه ەب یداكورد یزمان ە. ل ەوش

 ەداناو  ەكەزمان ۆب یانئاخاوتن ەش یب ەشته ینگلیزی ئ یزمان یگەرییكار 

 ەش یدا دوو ب ڕووس ی یزمان یگەری كار  ێرژ  ەل ەوانیشزمان ی تر  ۆمەڵێكیك

 ناو،.))ناو، راەشب ەد ەب ەبوو  ەرس ۆتەخست یان(ەو ژمار  یكل)پارت ەكو 

و  ەرسورمانس ەیوەندی،پ ی ئامراز  ەڵكار،چاوگ، كار، ئاو  ەڵناو،ئاو 

 دەكات،ێپ ەستئاخاوتن د ەبەشەكانیب ێكزمان ەره ڕێزمانیبانگكردن(. 

ا زماناند ۆربەیز  ەل یەوا ەشهاوب ێكیشت ەكئاخاوتن و  ەشەكانیب ەچونك

 .(10-8، 1979)مارف، 

 ناو -

 ی ناو  كه یهیهو وشهئاخاوتن  ) ئه یو گرنگ ەرەکیس ەشێکیب ەکناو و         

مان كات()ههده یاری د ێككار  یان یرێكب یان یانێكگ ێب یان یاندارێكگ

 .برنج، ...هتد یری،رخ، كورد، پفر، بهبه ۆڵ،ك: د(، وه93، رچاوهسه

 ،ەردەگرێ و  یرەكگ ۆمەڵێكئاخاوتن ك ەشەكانیب ەل ێكش ەب ەكوناو و  

 یرەكەكانگ ەك ەنوشان ەوئ ۆرفۆلۆژییەوەم ەڕووی ناو ل ەچونك

 .(ڕێزمانیو  ڕشتن)داەردەگرن و 

 /ناو ڕێزمانیەكانی یرەكیگ-1

: ەبینرێند ێوانەداش ەمناو ل ەرس ەچنەد ەك یداكورد ەل ێزمانیر  یرەكیگ 

 (ەنێتیخاو  ۆ،ك ەناسیاوی،ن یاوی،ناس یرەكی)گ

 (ەكە: )یاوی ناس یرەكیگ -أ

 یەكسەر ەوائ ێهاتب ۆتاییك ەبزوێنن ەب ەكەناو  ەگەرئ  -2

 :ەكو  ،ەردەگرێ و  یرەكەكەگ

 ێبەكەكت  ەكە+ ێبكت 

 دارەكەەكە+دار

 ۆڕانیگ ەواهاتبوو ئ ۆتایی( كۆ ،ێ ی، ە،)ا،  ێنبزو  ەب ەكەناو  ەگەرئ -3

 :ەكو  ەدات،روود ۆنۆلۆژین

 ەرگایەكەد  ەكە+ ەرگاد 

 ێیەكەد ەكە+ دێ

 ۆیەكەد ەكە+دۆ

 یەكەماس ەكە+ ماس ی

 ەنجەرەكەپ ەكە+پەنجەرە

 (ێك: )ەناسیاوی ن یرەكیگ -ب

 یرەكەكەگ یەكسەر ەوائ ێهاتب ۆتاییك ەبزوێنن ەب ەكەناو  ەگەرئ -

 :ەكو  ەردەگرێ،و 

 ێبێككت ێك+ ێبكت 

 دارێكێك+دار

 ۆڕانیگ ەواهاتبوو ئ ۆتایی( كۆ ،ێ ی، ە،)ا،  ێنبزو  ەب ەكەناو  ەگەرئ -ت

 :ەكو  ەدات،روود ۆنۆلۆژین

 (یەك) ەرگایێكد ێك+ەرگاد 

 (یەك)ەنجەرەیێكپ ێك+ پەنجەرە

 :)ان(ۆك یرەكیگ -ت

 یرەكەكەگ یەكسەر ەوائ ێهاتب ۆتاییك ەبزوێنن ەب ەكەناو  ەگەرئ -

 :ەكو  ەردەگرێ،و 
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 ێبانكت +انێبكت 

 داران +اندار

 ۆڕانیگ ەواهاتبوو ئ ۆتایی( كۆ ،ێ ی، ە،)ا،  ێنبزو  ەب ەكەناو  ەگەرئ -

 یان: برا+ان= براەكو  ڕوودەدات ۆنۆلۆژیف

 ەستێران+ان= ئەستێرەئ        

 (ی،یان)م،مان/ت،تان/ەك: و ەنێتیخاو  یرەكیگ -پ

 (ەستیاند ەستتان،د ەستی،دەستمان،د ەستت،د ەستم،د) +مەستد 

 (ەیانپار  ەتان،پار  ەمان،پار  ەی،پار  ەت،، پار  ەمپار  ) +مەمپار   

 ناو یرەكەكانیگ ڕیزبوونی چۆنیەتی

  ەكە+ێك: *دار یێننا ەیەكەوەب ەرگیزه ەناسیاوی و ن یاوی ناس یرەكیگ-1

 ەنناد ۆك یواتا یشهات ەگەرئ یێننا یەكەوە ەب ۆو ك ەناسیاوی ن یرەكیگ-2

،  ێكیان)جار  ەكو  ەدات،د ەڵبژاردنه یواتا ەڵكوب ەدەستەوە،ب

 ...(ەسانێك،ك

 ۆك ێشپ یاوی ناس ەواهاتن ئ ەیەكەوەب ۆو ك یاوی ناس یرەكیگ ەگەرئ -3

 :ەكو  ەكەوێت،د

 ڵەكانمندا +انەكە+ڵمندا 

 كوڕەكان+ انەكە+كوڕ 

 :ەكو  ێت،د ڕێزمانی یرەكیگ ێشپ ێككات ەموو ه  ڕشتندا یرەكیگ -1

 ەكاندارستان +انەكە+ستان+دار

 ەوانەكانباخ  +انەكە+ەوان+باخ

   

 :ناو جۆرەكانی

 :ەوەخوار  ەشانەیب ەمب ەكرێتد /ڕۆنانەوە  ڕووی  ەناو ل -1

 ۆرفیمێكیم یان ەیەكوش ەل ەك ەگرێتەوەد ەناوان ەوئ /ەساد ی ناو  -أ  

 ەهاتووە،ن ەڵداگ ەل یادەیەكیز  یچو ه ێكهاتووەواتادار پ ەربەخۆی س

 )دار، برا، كور، كچ، ئاسن....(ەكو 

و  ەربەخۆس ۆرفیمێكیم ەل ەك ەگرێتەوەد ەوناوانەئ /ێژراودار  ی ناو  -ب

دارستان،  ڕێگا، ەر،) ئاسنگەكو   ێكدێ،پاشگر( پ ێشگریان) پیادەیەكز 

 ...(ە،ئاگردان، چاك

دوو  ەل ەبێد ەمەوەك یەنیل  ەب ەك ەگرێتەوەد ەناوان ەوئ /ێكدراول ی ناو  -پ

 ۆرفیمیم یشجار  ەندێه ێهاتب ێكواتادار پ ەربەخۆی س ۆرفیمیم

 ڵبەهار،گو  ڕەشماڵ،گاسن،  ەنگ،)شاهەكو  ەكاتد ی شدار  ەب ەیوەندیپ

 ..(ڵەگەنمگو  ەڕەپیاز،ت ڕەشەبا،

 :ەوەخوار  ەشانەیب ەمب ەكرێتد /ەرۆكەوەناو  ەڕووی ناو ل -2

 یاریكراود گیانێكیێب یان یاندارێكگ ۆب ەك ەیەناو  ەوئ /یبەتیتا ی ناو -أ

 ۆری ز  ەرەه یش  ەب یهانداج ەكانیگشت زمان ەل یبەتیتا ی ناو  ەكاردێت،ب

 ەكەوێت،چاو د ەرب یشداكورد یزمان ەل یبەتییەتا ەمئ ۆڤەمر  ەكانیناو 

 یتیبەتا ی ناو  ەروەها، ئازاد...(ه ەكاو  ەخشان،جوان، پ ەسرین،)نەكو 

 یروان،س ڕوباری )ەكو  ێت،ب ڕوباریشو  ێشار و د یاوچ ی ناو  ەتوانێتد

 ...(ەركوكك ەولێر،ه ەفین،س یایچ

 یكارا یروو ب یانگ ێب یاندارو گ ۆب ەك ەگوترێتد ەوناوانەب /یگشت ی ناو  -ب

...( ی،قوتاب ڕ،كو  ڕووبار،دار،  ڵ،)منداەكو  ەكاردێت،ب ڕەگەز یەك ەنخاو 

 ڕوبار،)ەكو  ەكاردەهێنرێت،ب یبەتیتا ی ناو  ەكوو  یگشت ی ناو  جارەندێه

 ....(ەنگ،ئاه یا،چ

 یشانپ ۆك ەرۆكداناو  ەتاك و ل ڕواڵەتدا ەل ەك ەیەناو  ەوئ /ۆمەڵك ی ناو  -پ

 .....(ۆز،ه ێزان،خ ەل،گ ەشكر،) لەكو  ەدات،د

 :ەوەخوار  ەشانەیب ەمب ەكرێتد /ەبوونەوەه ەڕووی ناو ل -3

 ەل یەكێك ەرب ەك ەگرێتەوەد ەشتان ەوئ ی (/ ناو ی)ماددەرجەستەب ی ناو  -أ

 .دار، خانوو( یا،گ ەنم،گ ەوی،)ز ەكو  ەكەوێت،د ۆڤمر  ەستەكانیه

 یبون ەك ێكەشت ی ناو  ۆرەیانج ەم(/ ئەعنەوی )مییواتا ی ناو -ب

 یداكورد یزمان ەل ەبێد ەیداپ ەیاڵداخ یروب ەل ەڵكو، ب ییەن ەربەخۆی س

 :ەوان ەل ەكرێت،د ەستنیشاند ییواتا ی ناو  ۆر دووج

واتا  ۆب ینەدابنچ ەل ەره ەك ەگرێتەوەد ەناوان ەوئ/یبنج ییواتا ی ناو  -1 

ترس،  ەم،خ ەرم،)شەكو  ەنه ەكەدازمان ەل ەكراوی ئاماد ەب ەدانراون، وات

)... 

 یماد ەیەكیوش ەل ەك ەگرێتەوەد ەناوان ەودروستكراو/ ئ ییواتا ی ناو -2

 ەكرێن،(دروست دڕشتندا ەندیب ۆرفیمیپاشگر)م یارمەتی ەو ب ەرگیراون و 

 ....(ە،چاك ی،جوان یەتی،كوردا یاوەتی،) پەكو 

 :ەوەخوار  ەشانەیب ەمب ەكرێتد /ڕەگەزەوە ەڕووی ناو ل -4

 ەكاردێت،ب ێرن ڕەگەزی  ۆب ەنیات ەك ەگرێتەوەد ەناوان ەوئ/ێرن ی ناو  -أ

 ....(یاو،برا، پ ڕ،)باوك، كو ەكو 

 ەكو  ەكاردێتب ێم ەگەزی ر  ۆب ەنیات ەك ەگرێتەوەد ەناوان ەوئ /ێم ی ناو  -ب

 .خوشك، كچ، ژن،...( یك،)دا

 ەكاردێت،ب ڕەگەز ەردوو ه ۆب ەك ەگرێتەوەد ەناوان ەوئ /یەندوول  ی ناو  -پ

 ....(ڵ،دوژمن، مندا ی،قوتاب ۆستا،)مام ەكو 

 ێیانم ێرون ڕەگەزی  ەرەتدابن ەل ەك ەگرێتەوەد ەناوان ەوئ/یەنل  ێب ی ناو -پ

 .ژوور،...( ەرد،خانوو، دار، ب ێب،)كتەكو  ییەن

 

 :ێرناوى ئام -

 :ێرئام ی ناو  یێناسهمك و پچه -

 ەبرێت،ناوى ماددى ناود ەب ەک ەىناوان ۆرەج ەول یەکێکە: ێرئام ناوى 

 ۆڤمر  ەلوپەلنەىو ک ێرئام ەول یەکێک ۆب ەک ەگرێتەوەد ەوناوانەئ ەچونک

 یل  ێرئام ی ناو  ەکاردێن،ب یان  ەهێنێتد ەکاریاندا ب ڕۆژانەى ەکارى ل

 :ەکراو  ێناسەپ ەوەخوار  ێوەیەىش ەمکورد ب رانیێژهتو  ەل ەندێه

 ەوەچاوگ ەل یو وشانه)ئهێبیکت ەمحمد شوانى ل فیقڕه •

 ێر))ناوى ئام ەڵێتو د كاتێردهناوى ئام ێناسەىپ ێوەیەش ەمب (ەردەگیرێنو 

 ێبەجێکردنىج ۆب ێرێکئام ەکوو  ەردەگیرێنو  ەوەچاوگ ەل ەک ەوناوانەنئ

 .(135،  2008(( ) شوانى، ۆڤەوەمر  ەلیەنل ەکاردەهێنرێنو کار ب یشئ

 ەئامرازان ێروو ئام ەلوپەلک ۆب ۆڤمر  كه ەگرێتەوەد ەناوان ەوئ ێرناوى ئام -

-8، ص 2001 یرة،)عما ێنێتهده ەکاریانب ڕۆژانەدا ەکارى ل ەک یناون دا

10). 
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ناوى  ەکۆنەوەل ەره یهانج ی تر  ەتەوەکانىن ەموو ه ەککورد و  ەتەوەىن    

 ەکارى و ل ەبووەه ەدەوروبەریدال ەک ەناو  ەو ئامرازان ەلو پ ەلک ێروئام ەول

 ەبوو  ەرقالس یاترکورد ز  ەلیگ ەبەرئەوەىل ێناوە،ه ەکاریانب ڕؤژانەدا

 ێروئام ەوئ ەىبەزۆر ناوى ل یاوەژ  ێیەکانداو لد ەگوندو ل ڵکشتوکا ەکارى ب

تر  اڵتانىو  ەل یانکردوون  یاندروست ۆخۆیانب ەک ەناو  ڵیانەکشتوکا ەئامراز 

 ەکو  ەنموون ۆکوردستان ب ێنراونەتەه

 ەگەلل ەاڵمئاش.... هتد(، ب ەنجەر،گاسن،مەشکە،کوتەک،)داس،ج

ناوى  ێویستپ ەکو  ەیتوانىکورد ن ەلیگ یشەسازى بوارى پ ێشکەوتنیپ

 ێتدابن ڵیانەو کشتوکا یشەسازى پ ەلوپەلەک امرازو ئ ێروئام ەوئ ۆکوردى ب

 یانکوردى  یزمان ەرهەنگیناو ف ەهات ۆی خ ەکو  ۆرلەوانەز  ۆیەب

 ۆنموونەب ەنگسازیەوەد ەڕووى ل ەمک ۆڕانکاریەکىگ

 ....هتد(ۆمپیوتەر،دەڕاسە،تەلەفزیۆن،ڕادیۆ)ک

 له بگره یكورد یزمان ر لهك ههنه ێرئام ی ناو  له وهێكۆڵینهلبه تبارهسه

 كیییهگرنگ وهوانانهزمانه نیهل له وهۆنهكله یشبرهك عهوه ی تر  یزمانان

 ییساده ۆی هبه یشو زمان، ئه ی تر  یكانشهك بهوه دراوهنه ێپ ۆری ز 

  .(9، 2005)الشماع: یانژماره یمو كه ۆن ك یانیژ  كانیێرهئام

 

 :وهڕشتنهدا ڕووی له ێرئام ی ناو  كانیۆرهج -

 كییهو واتا ێكدێنپ كیهوشه تاكه له ن كهو ناوانه: ئهساده ی ناو  -١

مان ساده ێری ئام ی ناو  ۆرز  كییهژماره یداكورد یزمانله ،یههه یانواو ته

 .داس،...هتد یر،ت یر،ك: شوه ێتو كهرچاو دهبه

 یانپاشگر و  یان ێشگرو پ ساده ێكیناو  له ن كهو ناوانه: ئهناساده ی ناو  -٢

 :ۆر دوو ج ێنهكر ده ێكهاتوون،پ یاترز  یا ساده ی دوو ناو 

 یا ێشگرو پ ساده كییهوشه له ن كهو ناوانه: ئه ڕێژراودا ی ناو  -أ

 ....هتدێژنگ،ب ،ڕۆكهف ێنووس،ك: پوه ،ێكهاتووهپ ێكپاشگر 

 یاترز  یا ەساد یدوو وشه له ن كهو ناوانه: ئهێكدراول ی ناو  -ب

 ....هتدمبڕ،ڵهقه ێن،كرشكشه ێن،شك: باوهوه ێكهاتوون،پ

 

 :ۆرەکانىج ێروناوى ئام ێکهاتنیپ ۆنیەتىچ -1-3

 :ەڕێژرێتداد ەوەخوار  ێوازانەىم ش: به ڕێژراودا ێری ناوى ئام /أ

 

 ێرانەئام ەناو  ەمئ ێپەڕەوەت ێنەپەڕو ت یچاوگ  ڕەگىو  ەپێشگر: )ل-یەکەم

 .((137، 2008:)شوانى، ەکاردێنب

 :نموونە

  ڕێژراودا ێری ناوى ئام                  ڕەگ             ێشگرپ              چاوگ

  (١٧٠، ٢٠١٤) مارف ،  ەفخ ێپ                  ەفخ                ێپ             خەفتن

 نووس ێنووس                 پ                 ێپ             نوسین

 

 ەمان. )هەکرێ دروست د ێروپاشگر( ناوى ئام ێپەڕت ی كار  ەڕەگی: )لدووەم

 (ێشوپ ەرچاوەیس

  ڕێژراودا ێرى پاشگر              ناوى ئام            ڕەگ               چاوگ

 ەککوت                    ەککوت                            کوتان

 

 

  ڕێژراودا ێرى ناوى ئام ەکرێ پاشگر د ێنەپەڕت ی كار  ڕەگى ەگەڵ: لسێیەم

 :ەیندروست بک

  ڕێژراودا ێرى پاشگر              ناوى ئام            ڕەگ    چاوگ             

 ڕۆکەف                   ۆکە              ڕف                       ڕینف     

 

 ڕێژراودا ێری ناوى ئام ەکرێ پاشگر د ێنەپەڕو ت ێپەڕو ت ی كار  گیڕه: لهچوارەم

 :ەیندروست بک

  ڕێژراودا ێرى پاشگر              ناوى ئام            ڕەگچاوگ                                  

 یانی،()موكر ڵنج)ما ڵەما                ه               ڵما                ڵین(   ماێپەڕ)ت  

1999 :847) 

 یرهگ                 ه                یرگ            یران(  گێنەپەڕ)ت 

  :ێکدراول ێری ناوى ئام /ب

 ێپەرو ت ڕەگی ەگەڵناو( ل ەزۆری واتادار )ب ەیەکىووش ەل ڕێژەیە ەم: )ئیەکەم

 ەفیق( )ر ەردەگێرێ و  ەکەیانچاوگ یشانەىلدانى ن ەب ێنەپەڕدات

 (138: 2008شوانى،

 :ەبێدروست د ەوەخوار  ێوانەىش ەمب 

 ێکدراول ێرى ناوى ئام                یچاوگ  ڕەگیچاوگ                 ناو               

مان )هه ێنەشباو                          ەشێنبا                 و                وەشاندن

 (ێشوو پ یرچاوهسه

 ەکرشکێنش                          ێنشک              ەکرش              شکاندن

 ەڵەمبڕق                               ڕب              ەڵەمق                بڕین

 ینۆکبڕن                             ڕب               ینۆکن                بڕێن

 ەفرماڵب                              ڵما               ەفرب               ماڵین

 (ڕستا)ده ەستهاڕد                              ڕها              ەستد                هاڕین

 ێکچاوگ پ ڕەگیو  ەڵكارئاو  ەل ێکدراول ێری ناوى ئام ی تر  ۆرێکى: جدووەم

دروست  ێوانیانن ەچێتەد ەک ەوەئامراز  ەهۆی ب ەیەجارى واش ه ەهێنرێ،د

 (138: 2008)شوانى . ەبێد

 .ێکدراول ێری ئام ناوى  چاوگ ڕەگی+  ەڵفرمانئاو  

 

  ڕێژراودا ێرى چاوگ                ناوى ئام ڕەگی              ەڵفرمانئاو                  چاوگ

 یندورب                           یندوور                     ب                   بینین

 یرلگ                     ە ی +پاشگر یرل                      گ                 گیران

( ڵه)با ەرچنەب             ە ی چن+پاشگر                       ەرب                چنین

 (76: 1999 انی،ی)موكر 

 ێکچاووگ پ ڕەگیو  ەڵناوئاو  ەل ێکدراول ێری ناوى ئام ی تر  ۆرێکى: جسێیەم

 :ەوەخوار  ەىنموونان ەمئ ەکو  ێت،د

 ێکدراول ێری ناوى ئام  ڕەگ+ئاوەڵناو

 ێکدراول ێرى ناوى ئام                 ڕەگ                 ەڵناوئاو                   چاوگ
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  ۆگ ڵندب                     ۆگ                   ڵندب                     گوتن

: 2008)شوانى . ڵما ڕەش                   ڵما                    ڕەش                   ماڵین

139) 

دوو  ەل یتییەبر  ەک ەربگیرێ و  یشتر  ۆرێکیج ێکدراول ێری ناوى ئام ۆب دەکرێ 

 ەین،دروست بک ێل ێکدراوى ل ێری واتادار ناوى ئام ەربەخۆناوى س

 :ۆنموونەب

 : ێکدراول ێری ناوى ئام   +ناوناو

 ەبوارى ل ەگاسن ک به )ئا(  بووه ەنگیسوانى د ەهۆی ) ب گاسن +سنگا

 (ەوى ز  ێاڵنىک ۆب ەکاردێتب ڵداکشتوکا

 :ەکارهێنانەوەو ب ەرۆکناو  ڕووی  ەل ێرئام ی ناو  ۆرەکانیج -

 ۆلینپ ۆرێج ەندچ ەسەرب ەکارهێناوەوەو ب ەڕۆکناو   ڕووی  ەل ێرئام ی ناو    

 :ەوانەل ەکرێند

 ەشێوەیەکیب ەک ەرەستانەنک ێروئام ەو) خشل(: ئ ێرئام ی ناو  -

 ە،) بازن. ملوانک ەکو  ێنی،د ەکاریانب ۆجوانیخشل ب ەکوو  ەتئافر  یگشت

 .،...هتد( ەیاسەه ڵخاڵ،خ

 ی بوار  ەل ەک ەگرێتەوەد ێرانەئام ەو: ئۆسیقام ێری ئام ی ناو  -

 ...هتد(ەمان،تار، زورنا، عود، ک ەی،ن ڵ،: )شمشاەکو  ەکاردێن،ب ۆسیقام

 ەکاتیل ەک ەگرێتەوەد ەئامرازان ێروئام ەو: ئەکچ ێری ئام ی ناو  -

 ۆپ،ت ەنجەر،تفەنگ،خ یر،: )شەکو  ەکاردەهێنرێت،ب ەڕش

 ....هتد(ەمانچە،د

 ەک ەگرێتەوەد ەرەستانەو ک ێرئام ەو: ئڵکشتوکا ێری ئام ی ناو  -

 ەنە،ش ەناس،خاک ێڵ،:) داس، بەکو  ەکاردەهێنرێن،ب ڵکشتوکا ی بوار  ەل

 ....هتد(ێمەڕە،پ

 ۆکارێکیه ەک ەگرێتەوەد ێرانەئام ەو: ئەوەگواستن ێری ئام ی ناو  -

 ەل ەوەیو گواستن ەشتگ ەکاتیل ێنێد ەکاری ب ۆڤمر  ێویستەپ ۆرز 

: ەکتر، و  ەیەکیناوچ ۆب ەناوچەیەکەوەل یانتر  ۆشارێکیب ێکەوەشار 

 ....هتد(یسکە،شەمەندەفەر،گال ۆڕ،ئۆتۆمۆبیل،پاپ ۆکە،)فر 

 ەرەستانەک ێروئام ەو: ئڵەوەما ەلوپەلیک ێری ئام ی ناو  -

: ) ەکو  ڵەوە،ما یشوکاری ئ ۆب ێنێد ەکاریانب ڕۆژانە ۆڤمر  ەک ەگرێتەوەد

 ....هتد(ەماوەر،س ە،پانک ەباخ،ت ەفرگر،ب ی،زۆپا،کتل

 

  :ەوهوش ڕووى  ەل ێرناوى ئام یبەتیەکانىتا -1-3

 :ەگرێ د ەخۆل ەوەخوار  یبەتیانەىتا ەمئ ێرناوى ئام     

 .زاراوه ەببن ەشێند ەنه ێرناوى ئام ەندێه -1

 یشانەىو ن ۆدەکرێتەوەک ییئاسا ێکىناو  ەکوو  ێرناوى ئام -2

 ۆچانان،گ ۆشان،پ ێپ ۆیان،بلندگ ڕەشمااڵن،: ەکوو  ەردەگرێتو  ۆ)ان(ى ک

 (ەستەکانپ اڵن،شمشا

 ەناو  یبەتێتیتا ەک ەردەگرێ و  ەناسراوى ناسراوى و ن یشانەىن -3

 .... هتدێكفرگر ، بهكهفرگرهبه ۆیەک،گ ڵند، ب ڵندگۆیەکە: بەکو 

 ەل ێکدراوەکەىل ێوەش ەچونک ۆی خ ێتەناگر  یدیەمئ ێوەىش -4

 .ێکدراول ەبێتەد ەک ەوێتەوەدوورناک ۆی خ ەىواتاک

 ەکاردەهێنرێت،ب یندائاخاوتن و نووس ەل ییناوى ئاسا ەکوو  -5

 ێکىکار  ێرناوى ئام ەچونک ییە،ن ییناوى ئاسا ەکوو  ڕستەدا ەل ەاڵمب

 .ەرداناوى بک ەشێوەىل ێبەجێکردنج ۆب ۆیەکەه یا ێدەکرێ پ

: ەکو  یە(واەر)ناوى بک ەکوو  ێرناوى ئام ێکدراویەکەىل ێوهش -6

 .(١٤٠، ٢٠٠٨ی،ان( )شو ەکرشکێنش ەشێن،باو  ڵندگۆ،)ب

 (ێگانەوەب یزمان ەل ێرئام ی ناو  ەرگرتنیو )-

 ێگانەوەب یزمان ەل ەک ێرانەیئام ەوئ ی ناو  ۆب یبەتکراوەتا ەوەرەیەت ەمئ      

 :ەوانەل ۆرەوەدوو ج ەب ەکرێن، د ەرگیراون و 

  .ی ستكار ده ێب به ێگانەوهب یزمان و ئامراز له ێرناوى ئام ەرگرتنیو  /ا

 ەلەفۆن،ت یحە،ماس  ە،سماع ۆمپیوتەر،ک ڕێل،د ینتەرنێت،ئ ڕادیۆ،:)وەک

 ەسالە،غ ە،مساح یک،ما ڕادار، یکرۆسکۆب،ما ەر،واش ەڕەس،ج یل،و 

 ....هتد( ێکسەر،م ەڕاد،ب

زمانى  ۆب ەدەستکاریەوەو ب ێگانەوهب یزمان له ێرناوى ئام ەرگرتنیو  /ب

  :ۆنموونهب ی،کورد

 ەرەبع ەرەبیەوەوەرمانگرتووەع ەزمانىل (music– یوزیکم) -1

و  وهبهرهعهله یشکورد ەریگرتووەو  ینگلیزیەوەئ ەزمانىل ی(یقا)موسیوشه

 .(ۆسیقا)م تهكورد بووه یل 

 ەڕەنس یف ەزمانىل ەیەوش ەمئ یچهبنه :pliers -اڵیەسپ -2

 ەل ێمە، ئ ەریگرتووەو  وهەرەنسییهف ەزمانىل ینگلیزیشئ ەو  ەهاتوو 

 ەڵێتد ێیکورد پ ەک ەنگییەوەد ۆڕانکاری گ ەب ەرمانگرتووەو  ینگلیزیەوەئ

 .(یس)پال

 German) ێرمانىج ەزمانىل ەیەوش ەمئ :spanner -ەسپان -3

language)  ەریگرتووە،و  ەملانىئ ەل ینگلیزیشو ئ ەهاتوو  ەڵمانىزمانى ئ واته 

 .()سپانهڵێتده ێیو پ یگرتووهر وه ینگلیزیەوەئ ەزمانىل یشکورد

 ینگلیزی ئ یزمان له ێ كر ده یهم وشهئه :Kettle – ێتڵك -4

 ۆناغق ێس به ینگلیزی ئ یزمان )چونكهیرابێترگوه(Old English)ۆن ك

 (Modern English)ێدانو  ینگلیزی ئ یزمان له یهم وشه( ئهڕیوهێپهت

 ینگلیزی ئ یزمان له یشكورد،  (Cetil) تهو بووه ۆڕاوهگ ش یكهینهنووس

 ڵێنده ێیپ ناوچه ێندههله ( كهی تر )كه یان( ی )كتر  ڵێتده ێیو پ ریگرتووهوه

 یان ستیپه، چا ستپهیه)چاێتگوتر ده ێیپ ێنشو  ێندههله ( كهی )تكر 

 .ست(چاپه

 یزمان له یهم وشهئه یینهبنچ : Washer- ۆشهو  -5

و  یانگرتووهر وه وهنسییهڕهفه یزمان له ینگلیزیشو ئ هاتووه وهیه(نس یڕه)فه

  .ر()واشه ڵێنده ێیو پ رمانگرتووهوه وهینگلیزییهئ یزمانله یشكورد یێمهئ

 ڵێینده ێیپ یكورد یزمان له شیهم وشهئه :Thermos - یمۆسث -6

 یزمان له گوترێ،یدهپ یش یها)ترمز(روه( ههۆز رمته یان ۆسرم)ته

 ك لهروههه ێتد یرمگه یواتابه (Thermo) ێشگری و پ هاتووه وهیكییهگر 

(ش رمۆزهه)ت یم وشهئه واته. كهێوپ یرمگه واته (Thermometer) یوشه

 .یگرتووهر وه ێگانهب یزمانكورد له

ناو  تههاتووه ڕۆتۆجێرمانیش پم ئامرازهئه ی ناو  :Wheel - ییڵو  -7

 ێیو پ رمانگرتووهوه وهینگلیزییهئ یزمانله یشكورد یێمهو ئ ینگلیزی ئ یزمان
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م به ێشترپ یهم وشهئه ێت،ستر بهر دهسهله ییهتا ( كهیل)و  ڵێینده

 (Wheel)یهشێوهم به ێستائ اڵمنووسرا، بهده (Hweol)یهێوهش

 .ێتنووسر ده

و  یراوهرگوه ۆن ك ینگلیزی ئ یزمان ش لهم ناوهئه : Tappe- یپته -8

ناو  تههاتووه ێینو  یو وشه ۆڕاوهوام گردهبه ینگلیزیشئ یزمان یوهئه ۆی هبه

 (Pronunciation) یوشه ێنانیكارهجار به ۆرز  یوهئه ۆی ه بووته مه، ئه

 یێوهكات ش یر چوونسهبه ڵگهها  لهروهو هه  (Tappe) یوشه ینیشو له

و  (Tape) ۆب ۆڕاوهگ ێ نو  ینگلیزی ئ یزمان له (Tappe) یوشه ینینووس

 یان(یپ)ت ڵێینده ێیو پ رمانگرتووهوه وهینگلیزییهئ یزمان له یشكورد یێمهئ

 .(ی)سارغ ێتگوتر ده ێیپ ێریشولهه یشتده زاری ێوهش ( و لهێپ)ت

 یزمانله داینهبنچ له شیهم وشهئه :télévision – یلیڤژن ت -9

)تلفاز( و  یان(یون )تلفز  و بووته یبرهعه یناو زمان تههاتووه وهنسییهڕهفه

 ڵێینده ێیو پ رمانگرتووهوه وهییهربعه یزمان له یشكورد ییمهئ

 .(یزۆنفز له)ته

و  یكورد یناو زمان تههاتووه وهییهبرهعه یزمانمنشار: له -10

 .)موشار( یان)مشار(  و بووته رداهاتووهسهبه ینگده ۆڕانیگ

 یناو زمان تههاتووه وهینگلیزییهئ یزمانله : Machine - ینشمه -11

 (ینهك)مه تهو بووه رداهاتووهسهبه ینگده ۆڕانیگ ێكندو هه یكورد

(https://www.etymonline.com/). 

و  یكورد یناو زمان تههاتووه وهییهبرهعه یزمان: لهملعقه -12

( و اڵك)مه یان( اڵك)م تهو بووه ردا هاتووهسهبه ینگده ۆڕانیگ ێندهه

 زاری ێوهشچك()له)كه یانوچك( )كه ێتگوتر ده ێیپ ناوچه ێندههله

 .(ێتكاردبه تیكایهڵهبا

و كورد  ینگلیزی ئ یزمان له ێكهئامراز  ی ناو  یهم وشهئه :Key - یك  -13

 تهو بووه ر داهاتووهسهبه ۆڕانیگ ێندهه یكورد یزمان رگرتوون و لهوه ێیل

 /Online Etymology Dictionary ).(یل)كل

(https://www.etymonline.com/). 

 یناو زمان تههاتووه وهییهبرهعه یزمانله شیهم وشه: ئهعربة -14

 .(بانهره)عه یان( بانه)عاره تهو بووه یكورد

 ێیو كورد پ رمانگرتووهوه وهییهبرهعه یزمانله: یةبئر الرتواز  -15

 .رداهاتووهسهبه ینگده ۆڕانیگ ێكمكه ( واتهیرتیوازی ئ یری )ب ڵێنده

 

 یداکورد یعری ش ەل ێرئام ی م:   ناو دووه ش یبه

 ێ بتوانر  ەک ێنیانەینه ەشت ەول ەدوورتر  ۆرز  یژدانییەو  ەستێکیه شیعر

 ەیوش یە،توانا ۆزوس ەندێشەیە،ئ یرە،ب یعرش ەچونک ێ،بکر  یباس 

 ەهۆی ب ەردەکەوێ د یرداشاع ەستیه ەل ەروایە،و س ێشک ە،خاوەنیجوان

 ەبینیند ینبگر  ەیەکوش ەره ەرزدایە،ب یجوان ێنەیەکیو  ەل ەکانەوەوش

 یریشو شاع ەڵیگرتون ه ڕۆژگار ەدرێژاییب ەک یەکە،واتا ۆمەڵەک ەڵگری ه

 ەیهێنێد یەو واتا ەبەستم ەوئ ۆب ەبەکارهێنانیل ۆی خ یو توانا ەسەاڵتد

 ەک ەوش ۆرەکانیج ەل یەکێکە ێریشئام ی .ناو  ێنێد ەکاری ب یعرش ێری د ەول

 وئه ی ناو  به تهیبهتا شهم بهئه ۆیە. بەکارهاتووەب ۆرز  یداکورد یعری ش ەل

 یانهێناون،كار به كانیاندایعرهش كورد له یرانیشاع كه یو ئامرازانه ێرئام

ند چه یانته ێمهئ كانیان،یعرهش ۆری كورد و  و ز  یرانیشاع ۆری ر ز بهله

 له ( كهێمنو ه ەفایی،گۆرانقانع، و  ی،ك:)نال، وهرگرتووهوه یرێكمانشاع

 یانئاماژه یان ێناوهكارهبه امرازیانو ئ ێرئام ێندهه ی ناو  كانیاندایعرهش

 ر لهگه ،وهتهێناوهكانمان هنموونه ێلف و بئه ێیپها بهروههه ،ێكردووهپ

 مكهیه میكهیه یتیپ ێندرابێتكارهبه ێدات ێرێكیئام له یاترز  یعرێكداش

 .ژمار كردووههه كهندییهڕیزبه ۆب ێرمانئام

 

 :یداكورد یعری ش ( لهەک)چ ی رباز سه ێری ئام ی ناو  •

 مانوو  یاری جوتــــــــــ یش له ێزی ه یزاقه -

  شاران ۆپیو تانك و ت ۆمبب ددووسهله

 نگك كوشتن و جــهتن ! نهخزمه مانهئه

   اڵنتا كوشـــــــتار و له ت لهحنهله زارهه

 (154،  ١٩٨٩)قانع، 

 ۆشەڕب ەکەچ ێرێکیئام ۆرە: جبۆمب

 ێکی(/ ناو ەتەقێندرێ د ێپ یگوەلل ەدارەلول یسول  ێژی در  ەکێک: )چتفەنگ

 .ەیەساد

  .ەیەساد ێکی(/ ناو یهورهگه گوەلل ەستوریئ ەلول یورهگه ێكیك: )چهتۆپ

 

  ێرپـــــسه ێــناهـــــ ینگتفه -

 ێیجـله یو كوشت قانیته

 داربوو لــه ینئاژ  ساچمه

    خوار وتهكه ێكراو،پ كۆتری 

 (388،  ١٩٨٩)قانع، 

 .ەیەساد ێکی( ناو ەکچ ۆرەکانیج ەل یەکێکە: )تفەنگ

 یهساده ێکی( ناو ڕاو ەنگیناوتف ەیکەنەد ەورد ک ی مز  ە)گزمول: ساچمە

 (١٣٧٦،٤٠٦ ەژار،)ه

 

 دوژمن ڕووی و رهبه یشتهاو  یرتت كه -

   ...بزانه یری تـــــــــــــ ییشانهنبه خــــــــۆت

 (393،  ١٩٨٩)قانع، 

 .ەیەساد ێکی( ناو ەهاوێژرێد ەوانک ەب ەک ێرەیەئام ەو: )ئتیر

 

 مللغ له كیشهپــــشت، ف له مانچهده -

 نــــــگ زل ده ۆزێكبــــا تكاره زبیحته

 یــــوواو ز بان، كالن تهده ری نجهخه

   یوو و دئه یوو،م د، ئهكراوه خشیننه

 (261،  ١٩٨٩)قانع، 

 ێکی(/ ناو ەنگتف ەکوو  ەکاردێب ۆشەرب ەتێکەئال ەبانچە: )ددەمانچە

یهساده
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    .(٢٦٧، ١٣٧٦ ەژار،) ه                                                     یهساده ێکی(/ ناو ەسکدارد ی خوار  ێژی در  ێردی: )کەنجەرخ

 .یهساده ێکی(/ ناو ڤالن: )کاکالن

 رمانفه ڕێیر چاوهنجهر خهسهست لهده -

 (118، ١٩٨٠ ۆران،)گ                                                 ردانان! ســـــــه ۆچ بــ ڕین،ربســـــه ۆچ بــــ 

 یهساده ێکی: ناو خەنجەر

 وهگرمهڵدهجارانم هه یكهۆچانهگ ێم،نك دادهچه -

 ،به ێری ر بهه تۆ

 ر شوان، من هه 

 (264، ٢٠٠١ ێمن،)ه       و ئاواتم تاسه یفریشته

  .ەیەساد ێکی( ناو ێ بکر  ێپ ەنگیج كه وهێتهگر ده ێکشت ەرو ه ەنگهج ی : )ئامراز چەک

 حمانڕهو ئه ێشرو ده ڕۆژێك، -

 ...شــــان كــــــرده نیزهساچمه

 رمهكه ســــــــــتهبه یكهكووله

 (386 ،١٩٨٩)قانع،                                                        ر دههـــــــــــــــــاته ێ و له بۆڕاو

 .(ە)زدن( یچاوگ  ڕەگی ەن+ ز ە) ساچم ەل ێکهاتووەپ ێکدراوەل ێکی( ناو ێتدر شان دادهو به گیرێ ڵدههه ێدات یساچمه كه یهیهگهو توره: )ئهەنز  ساچمە

 ەهارب ەوریه ەکو  ەخەنئ ڕێک ەستیرش -

 (١٤٣، ١٩٧٩) قانع،                       ەخــــــــــوارتا ب ەســـــــــــەرلـ ەڕژێنێئ گوەلل

  .(یر+ ت ەست)ش ەل ێکهاتووەپ ێکدراوەل ێکی(، ناو یهوه وهكانهییهنگجه ڕۆكهف به ڕەشاشێكه: )شەستیر

 .ەیەساد ێکی( ، ناو ەهاوێژرێد ەتفەنگب ەک ێكه: )ئامراز گوەلل

 مننهههجه ڕۆیی،بوو، نه ڵكیكه ڵێنمه -

 (318، ١٩٧٦ی،)نال                                                     ضاتانقه یری تـــــــ ۆب ڵغانهقه رمســــه

 .ەیەساد ێکی( ناو ٥٨٥،  ١٣٧٦ەژار،( )هەگیراد ەدەستەوەب ێرشمش ەپاراستن ل ۆکانزا ب یان ەرگەدەنک ەوڵەک ەل ەک ۆنهك ێكی: )ئامراز قەڵغان

 .ەیەساد ێکی(، ناو ێژرێهاو ده ەکەوانب ەک ێرەیەئام ەو: )ئتیر

 ێمانر و گو ســـــــهله ێچنبپ یمچقه -

 (367، ١٩٨٩)قانع،       ێمانن پبده ێنجو  ۆڕاییخ خوتوبه

 .(٥٨٨: ١٣٧٦ ەژار،( )هی+ چ هاتووه وه)قامك(ه م له)قه له ێكهاتووهپ ڕێژراوهدا ێكی(/ ناو ەلخش ی،: )قامچقەمچی

 یرم شــــو هه یرم تهه ییهت قولالبموژه -

 (149،  ١٩٧٦ی،)نال     م جووت م تاق و هههه یحرابییهم برۆت

 ەنساد ی : ناو یرش یر،، ت قولالب

 ر مــــارهگهو ئه ر تــــارهگهئه مڕخـــــهپ یمرچهپه یالحیس -

 (88،  ١٩٧٦ی،)نال                                 ودا ر مهگهودا و ئهر ههگهئه یروان و تكه یمزهو غه برۆ 

 .ەنساد ی ناو  ەرسێکیان: هیر، ت ەوانک سیالح،

 تسارهئه یدیقه سه! بهیدهفا دجه یكورد یئه -

 (159،  ١٩٨٩)قانع،    تیشارهئ ، دانا به ێبئه ڵیك حاكوته به نادان

  (ەک ی +پاشگر  ەکوتان( یچاوگ  ڕەگی)کوت ) ەل ێکهاتووەپ ڕێژاوە،دا ێری ئام ی ( (ناو ٦٢٢، ١٣٧٦ ەژار،)ه ەستور ئ ەرس ێالیت /ەستور ئ ەستی: ) دار دکوتەک

 

 قانتته یهو گولـلهئه -

 (389، ١٩٨٩)قانع،      قانتمـــــنا چه دڵبه

 ەیەساد ێکی(/ ناو ەنگتف ەی: )گولگوەلل

 شهوورهمه یدهشه به یلدزهم قهئه -

  (260، ٢٠٠١ ێمن،)ه     عــــــــــس خاپوورهبه ڵمیناپا به رهه
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  یهساده ێکی(/ ناو ێژرێهاو ده ڕۆكهف به ،یهورهگه كییهلهقومبه ۆره: )جناپاڵم

 
 :یداكورد یعری ش له ۆسیقام ێری ئام ی ناو  •

 

 ێربلو  له ێــــــنیتوور ن دهژه ێربلو  نه -

 (170، ٢٠٠٣ ێمن،)ه    ێرر ببهله ێد یینگهور  ژن ۆڕهش نه  

 .یهساده ێکی(/ ناو ێتچردهده ێل ۆش یخ ێكینگو ده كرێتیادهپ ی و فو  و كون كونه ێتكر درووستده یشمقهله ێرێكه)ئام: بلوێر

 

 فتده ۆكهرز به ینتتو د ێشرو ده -
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 (276، ١٩٨٩)قانع،     فتكه ێزی هف، بهده یمهكه بگره

 .یهساده ێکی( ناو 323: ١٣٧٦ەژار،()هەهاتو  ەمەداک ەسەرب ەرمیچ ەل ۆزیکەم ێکی: )ئامراز دەف

 

  ڵر دسهله ۆڵ هكوت، ده ۆڵ هده یكاكه -

 ڵ كــــو  ێتهچاكــــــتر د ڕنـــاچی،زو له وئه

 ۆچانگ وتن ســـــــــا، تـــــف له ێپ بێبه

 (262،   ١٩٨٩)قانع،      ئاســـــــــــمان گاتهئه ۆڵیهـــــده یگرمه

 .یهساده یێک(/ ناو ەپڵ: ) تدەهۆڵ 

 

 یتابک ەدتا س ۆشترەکوردستانت، خ ەسفیو  ەکورد -

 (٥٩، ١٩٨٩)قانع،       ڕوبابو  ەنگچ ەتاه ۆت ۆب ۆشترەخ ەمانەچ سیا

 .یهساده ێکی(/ ناو ب باوهرهعه یل  ێچمان دهكه یێوهشله ێرێكه: )ئامڕوباب

 

 ێـــــــــــــنیدده ڕنازو  ییقهپ ڕناچیزو  -

 یقێنیپئه یاپـــــ كیهر سهجار له س ێ

 ێنێپشت ۆی تـــــــــرد لهزه شمشاڵێكی

 (268،  ١٩٨٩)قانع،     ینییب یرنا نائه ی فكر  ێت رچاكمه

( ی+ نا ڕ )ز  له ێكدراوهل ێکی(/ ناو ەبێد ەیداپ ێل یقنیز  ەنگێکیو د ێدادەکرێ پ ی فو  یکەبار  ی تر  ەرەکەیس ڵەوا ڕو خ ەرێکیس ەکون کون ی دار  ەیەکی: ) لولزوڕنا

 .(ڕنا)زو  تهو بووه ێكهاتووهپ

 .یهساده ێکیکانزا(/ ناو  ێری : )بلو شمشاڵ

 

 ەدەردوغەمب ڵیبولــــــــــــبول د یروبەم،ز  ەغمەین ەب یساند -

 (٢٥، ١٩٧٨ ەفایی،گرت       )و  ی وتار  ەمتور ساز و س ەدەم،ب ڵ گو  ەیغونچ ی تاو  لە

 5 یانوكات عود ته، ئهناسكه ێیێكیژ  كه (ـهیلز  یا یر)ز  ی ناو  میێنجهپ ییژ  م( ه)به كه ڕهگ میكهیه ێیژ  یاب،زر  یمردهسهله عود بووه ێری ئام ێیدوو ژ  ی : )ناو زیروبەم

 .ێكدراوهل ێكی(/ ناو 2022د: حمهئه یا( )ور بووههه ێیژ  ێنجپ

 .ەیەساد ێكی: ناو ساز

 ەیە،ساد ێكی( ناو درێتێدهئاسن ل دوو پارچه ۆی هبه اڵمبه ونه،قان ێری ئام ەکو  ێرێکە: )ئامسەمتور 

 ەیە،ساد ێكی( ناو  یاوازهج یكهێوهش اڵمبه ،یهك ساز واوه ێرێکە: ) ئامتار

 

 ڕ و كـــــــــو  یژكــــــ نینیێكهپ یقـــــاقــــــا یێكیر ل ههله ێد -

 (196، ٢٠٠٣ ێمن،م             )هو به یلساز و تار و ز  یغمهنه ێكیر سووچههله دێ

 ڵمشمشا یمانم پس كونعوود و كه لیته

 (٤٣، ١٩٨٠  ۆران،)گ    ڵمل یو زمـــان ڵد ێیك گر وه سرابوو به

 .یهساده ێکی(/ ناو یاوازهتر و جورهگه یكهێوهش اڵمساز، به ییوههاوش ۆسیقایەم ێرێکی: )ئامعود

 .یهساده ێکیناو  /ۆسیقایەم ێرێكی: ئامکەمان

 .یهساده ێکیناو  /ۆسیقایەم ێرێکیکانزا، ئام ێری : بلو شمشاڵ

 

 پاشا یس یجلمه ۆبوو بنه ڕێ ر سكهعه ی ر تابوور بهله -

 (39،  ١٩٧٦ی،)نال   بوو  یوانكه یوانیتا ئه ققارهو نه ۆزیقهم دایسه

 .یهساده ێکی./ ناو ەرگیراوەو  ەدەستکاریەوەب یانییەب ەیەکیوش ەک ،ێرهئام ی ناو  ۆسیقام /مۆزیقە
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 :یداكورد یعری ش له ڕۆژانە ەلیوپ ەلو ک ێرئام ی ناو •

 !ێوچ ەوچکیک ەدرا ب ێکخوست ت یچا -

 (١٤٤. ١٩٨٠ ۆران،)گ     !                 ێول ێوانل یــــــاڵەیپ ۆشکران ەرمـــــــــاند          

 .یهساده ێکیناو  /ەفچیک ەچک،: کەوچکک          

  .یهساده ێکیناو  /یستیکان، ئ ڵ قو  یبچوک  ەفری : دیاڵەپ          

 

 مداغه یینجهشكهئه له ڵیحا یلثه( مهی)نال  -

 (95ل  ی،)نال    مداڵهقه له كو نالهوه یدا،نـــــــــه له ڵهنا كوه

 .ەیەساد ی ناو /ۆسیقایەم ەتێکیئال ۆرە: جنەی

 .یهساده ێکی(/ ناو ٣٤٥،  ٢٠٠٥ ڵ،) خا ەنوسرێ د ێیپ ەلوتدار  ێژی در  ێکیشت ێنوس،پ /قەڵەم

 یجـــوان یلەیش ەی.. ئەیسق ەیئ -

 (٤٥٠، ١٩٨٠ ۆران،)گ   !               ەیمـــ ینــــــاو فـــــنجان ئەتکـــێیتە

 .یهساده ێکیناو  /ینیچ یاڵەی: پفنجان

 ەرزید ینەچیو پ ۆمد ۆب ەمشت -

 ێشانیک ەپـــــــانیق ەلفیشع هەم

 ەمێدر  ەشش ەیات،خ ەبینیئ تۆ

 (٢٣٢، ١٩٧٩) قانع،                  ڕانــی ەسەرل ێدابن ەسمق وەک

 . یهساده ێکی(، ناو ١٩٦، ٢٠٠٥ ڵ،)خاێدەکرێ،پ یودرومان ەڵدەکێشرێ ه ێپ یزوو()ده ەوداه ێدایەت ێکیکون ەرێکیس یژەنوک ت یکیبار  ێکی: ئاسندەرزی

 .یهساده ێکیناو  /ەکێشرێ د ێپ ڕیقو  یشت ەمئ ەاڵمب ەرازو،ت ەکو  ێرێکە: ئامقەپان
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 .یهساده ێکیناو  /ەبردرێ د ێپ ەک ێرێکە: ئاممقەس

 مــــــــــــــالكه ییعنا ئارامه ێتهب من كه یخامه ینووك  -

 (103،  ١٩٧٦ی،)نال                                        كا(دهی)مان یتصوره یقش ط ئيظهارى نهخه به طخه

 .ەیەساد ێکی/ ناو  ەڵەم:قخامە

 پوواو ەنــــگاژ  ەل ەسینەیمس و م -

 و شـــــــکاو ەساغل ۆمن،ب ێبن دای

 ەرخــۆنەو د یزەد ۆزە،و گ کیتەڵە

 (٢٥٥، ١٩٧٩)قانع،                                                                          ۆنەکــــ ەتاز  ەل ێب ۆت ۆب هەمووی

 .یهساده ێکیناو  /ێدەکرێ ت ی ئاو  ەک ێرێکە: ئاممەسینە

 .یهساده ێکیناو  /ێدەکرێ ت ی ئاو  ەوەکراوەسوور  ەسکداری د ینیگل ەورەیگ ەفرێکی: دگۆزە

 ۆاڵنو کــــــــــــ ەرجــــــادەس ۆپەکانیگل -

 (١٣٥، ١٩٨٠ ۆران،)گ                                                            کزکز ئوسووتان         ەڵگەڕابوون،ه زەرد

           .یهساده ێکیناو  /ڕوناککەرەوەیە ێری : ئامگڵۆپ

 ،ستهخه ڵیم دئه ۆب مهرههوا مهكه ستهو دهبه -

 (165،  ١٩٧٦ی،)نال                                                              یفتاحمـــ وهئه یشگوشا یباب ۆب كه نجهپه وبه

 .یهساده ێکیناو  /ەرگیراوەو  ەرەبیەع ە( لیل: )كلمیفتاح

 ەنەکەت ێنپشت ڕەش ۆریەیق ێدوو س  -

 (١٤، ١٩٨٠ ۆڕان،)گ                                                                                       ەشکەکەک ەتوتئ ەچوو ئ ەڵه ئەکواڵو

 .یهساده ێکیست/ ناو چاپه یدان،چا ی،كتری،: کتلقۆری

 

 ەڵـــــــــوەستابوو ه یبوو بوو ل  ۆگری ه -

 ەستابوو شاگردبوو دارتاش و  مەیمون 

 ەهێنائ ۆی زوو بــــــ ەشوێ ت ەیوتئ کە

 (٥٤، ٢٠٠١ یرەمێرد،)پ                                                                                                                                ەهێــــــــنادائـــ ۆبــــــ ی مـــــشار  شەقەی

 .یهساده ێکیناو  /ەکرێ د ەتل ێپ ی دار  ەشان ەسەرل ەمد یژی ت ێرێكی: ئامتەشو

 .یهساده ێکیناو  /ەکاردێب یندار بر  ۆب ەک ەداندار  ێرێكی: ئاممشار

 ڵێیده كه قڕه شانه یكوو مشت؟ وهنجهچ مشت و په -

 (211،  ١٩٧٦ی،)نال                                       یركوشــــت و گـــــ یســــــت و بردده بووهنه شانیداله

 .یهساده ێکی(/ ناو ٤٦٦، ١٣٧٦ەژار،)هەهێنرێ داد ێپ ڕیش ی ەرو س ەدارەدان ەک ێرێکەئام ی : ناو شانە

 ەفاقەوەبوو ب ەشیمغ ەیمونیم -

 (٥٤، ٢٠٠١ یرەمێرد،)پ                                                           ەوەواقــ ەواقــــــ ەدەمب ئەینالن

 ەگیرێ د ێپ ڕیشۆڵەی ۆلەکەوچ ێیەکەوەژ  ەوسەری ب ەرو س ەمب ەکرێ د مەیەکەڵەچ ەریەوە،س ەهەردوو ب ەبەسترێ د ێیەکژ  ەب ۆچانگ ەفیت ەکو  ێکە: دار فاق

 .یهساده ێکی(/ ناو ٣١٣، ٢٠٠٥. ڵ)خا

 یساقوران بوو بهجام و ده یثوادحه -

 (232،  ١٩٧٦ی،)نال                                       ما بــاس نه یدیمشجه یجام زمیبهله

 .یهساده ێکی( ناو ١٨٠، ١٣٧٦ ەژار،کانزا ) ه ەل ۆڵەچک ڵیقو  ەفری تاس، د /جام

 ماغده ڕو تــــــــــه یشاطن ڕپ ڕابیشه یڕڕهك جهوه لـلهكه -

 (225،  ١٩٧٦ی،)نال                                              ێژچنه یمچر، قهفهسه یگورگ  ڕ،به یی، ئاهوو  ڕنه شێری 

   یکمل بار  ۆزەی: گجەڕرە

 یعنابـــوو مه یزنهخه یرگاده كلیلی

 (279،  ١٩٧٩)قانع،                           یبوو  كتایه ڕیو دو  یسجلمه چرای
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 .یهساده ێکی(/ ناو ١٣٧٦،٦٢١ەژار،)هەوەقفل بکات ەک ێشت ەر،: ئاچکلیل

 .یهساده ێکیناو  /ەتاریکیل ەرد ی: لمپا، روناک چرا

 رتێبهســــــــ یشـــــــنه یـــــعیبته یپانـــكه -

 (280، ١٩٧٩)قانع،     رت سه یۆفهردوون، شكگه ڕووی  ڵیخا -

 .یهساده ێکیناو  /ەباییکار  ەشێنی: باو پانکە

 وانر شهماوهسه ییزهگ ۆشهخ ێتپ -

 (159،  ١٩٧٩)قانع،                                                 یوانتا كه ڕوابـــــــ كڕهگهبه ك،ڕهگه

 ،یهساده ێکیناو  /ێنانەچال ێرێكی: ئامسەماوەر

 مبراكه یخنكان كه یتكهو پهئه به -

 (162، ١٩٧٩)قانع،                            زار ئاغا و خـــــــــانانهه خنكێنمئه

 .+ ک(ەت)پ ەل ێکهاتهووەپ ڕژاوەدا ێکیناو  ەستوورە،ئ ی بادراو  ەتێکیپ ە. پارچیسگور  ەتە: لپەتک

 ێش یكئه ڕای رنجبهڕه یستده ۆشهچ خ -

 (162،  ١٩٧٩)قانع،                                                   اڵنتـــــــــــــــــائاغا به ییسرا قاســــهقه له

 .یهساده ێکیناو  /ێتكاردبه ێداهەڵگرتنت ەپار  ۆدروستکراو ب ۆاڵپ ەل ی: سندوققاسە

 ێركو شــــــــــروههه رانم،یگهرن! كار وه -

 (162،  ١٩٧٩)قانع،                           شاران ۆردیل یێنهز خه ێننب ی ر ده     

 .یهساده ێکیناو  /ەنجینە: گەزێنەخ       

 ێنهژ  شكهمه یژی ك یناره ناره نه -

 (170،  ٢٠٠١ێمن،)ه                                                  ێنههو شه ڕشمقا یڕی س یڕهس نه

 .یهساده ێکیناو  /ەژێنند ێدات یماست ە)غاراو( کۆراوگ ەیوانیح ێستەی: پمەشکە

 ڵدراوهر دامابهله یوز وا سهكه -

 (171،  ٢٠٠١ن،ێم)ه                                                 ماوهنه سانیش ییلهو ته سیواك

 .یهساده ێکی./ ناو یدێننكار به یانمده یوهكردنه ێنخاو  ۆب ڵمانو موس ەکوتند ەرەکەیس یکەبار  تییبهتا ێکیدار  ە: کورتسیواک

 (250،  ١٩٧٦ی،)نال                                                فاق  یدوو فاق ڕیش ی ،یهدام و دانه ێحیسبته -

 ڕووبجا قاوو موژهسه یدهد هتڕه ۆزیت ۆب -

 .یهساده ێکیناو  /یکورد یناو زمان ۆتەهات ەرەبیەوەع ەل ەیەوش ەم(ئ١٦٣، ١٣٧٦ەژار،،) ه یاوانپ ەستید یزگەیل ەزبێح: تتەسبیح

 .یهساده ێکی: گسک/ ناو جارووب

 ی ناز  ێنێنام قینیهكــــــــــــن خانم له -

 (184،  ٢٠٠١ێمن،)ه                                                                      ی راز به یقاورمه ڕێ بب یكووپه له

 .یهساده ێکی(/ ناو ٦٢٣، ١٣٧٦ ەژار،)ه ەلمز  ەفری : کوپ، دکووپە

 ەنجەڵم ەیخەنەئ ییەجوان ەوب ڵ گو  -

 (٢٦٢، ٢٠٠١ یرەمێرد،)پ                                                                                                                                        ەڵو دووک ەهەڵمب ەرێژێ ئ جواناو

 .یهساده ێکی: قازان/ ناو مەنجەڵ

 ۆمــــانخ یزمانبه ێندنخو  -

 ۆمـــانب و تـــــاوانه سووچ

 مانڵــــــیندگۆ و ب چاپخانه

 (190،  ٢٠٠١ێمن،)ه                                                          ۆمـانبن گ یردبه بوونه

 .ەگوتن( یچاوگ  ڕەگی( ۆ( + )گەڵناو)ئاو  ڵند) بەل ێکهاتووەپ ەک ێکدراوە،ل ێری ئام ێکیناو  ەبیرە،: موکۆگ بڵیند
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 :یداكورد یعری ش )خشل( لهوهۆڕازاندنهخ ی و ئامراز  ێرئام ی ناو •

 

 ربـــــه مهیكهنا ێبسوور نه یخوا كراس به ڵێرئههه -

 (390 ١٩٧٩)قانع، ،        ێ و ئه ی چاو  یو كل ك و گوارهو كرمه ناخهژێرچه

 .(ەناخە+ چ ێر)ژ  ەل ێکهاتووەپ ێکدراوەل ێکی. ناو ێتد ەناگەداچ ەرب ەب ەک ەنبەرێ (خشل و ز ناگهێرچه: )ژ ەناخەچ ژێر

 .ێکهاتووە( پەک) کرم + ەل ڕێژراوەدا ێکیناو  ە،ژنان ڵی: خشەککرم

  .ەکرێتد ێ گو  ەل ەک ێکە،خشل ی : ناو گوارە

 وتووهكه ییاسههه یر قوببهسه ڵفیزو  ڵقهحه ڵقهحه

 (130 ١٩٧٦ ی،،)نال                                                                     هاژدهئه نجهگه ی نجوور گه ڵێ، به یڕڕهس میحرهمه

 .یهساده ێکیناو  /یانپشت ەیبەستنەژنان د یوینەز  یان ێرینز  ەمەرەیەکی: کهەیاسە

 ەمچ ەکــــــــەنــــــــاری ل ەهارب ەمیشەه -

 (١٩٥، ٢٠٠١ یرەمێرد،)پ                                                                                                                                        ەرپەرچەمس ڵیو گو  یرەلگ ەبو  بوو 

 (ە+ ە)گرتن( ڕەگی یرگ) ل+ ەل ێکهاتووەپ ەک ێکدراوەل ێکی(ناو ٧٥٣، ١٣٧٦ ەژار،)هەکرێ د یمقا ەرەوەس ەلیب ەنبەرێکە( ز ره: )لسهلگیرە

 راپات،سه ینیزولفه یمك خهدم، وهقه ڵخاڵیخ -

 (153،  ١٩٧٦ی،)نال                                                                       بــــــــــازووت یبازن یدایو ف ێتدت بقه پشتانی

 .یهساده ێکیناو  /ەکەند ێیانپ ەل ەتئافر  ەک ڵێکەخش ی ( ناو ڵ: )خرخاخڵخاڵ

 ەمــمائ ەتی،لو  ەوانیش یژوان ێج ەمباتەد ەیاڵخ -

 (٣٤١، ٢٠٠٣ ێمن،)ه                                                                                                                یەنـا ەومئ ەرمووری و ب ڵو خرخا ەبازن ینگەیخر  

 .یهساده ێکیناو  /ەکرێ د ەدەستل ەک ێکەخشل ۆرە: جبازن 
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 .یهساده ێکیناو  /ەکەند ەپێیانژنان ل ەک ێکەخشل ۆرە: جخرخاڵ

 .(ی ر + موور )به ێكدراوهل ێكیردنلغ/ ناو گه ەند،ب ەردنگ ە،: ملوانکبەرمووری 

 ! ێبــــــــــــــازن ب ڕەیخ -

 !ێمــــــن ب یل  بەرەو

 !ەیاسەکــەیه هاڕەی

 (١٣، ١٩٨٠ ۆران،!... )گەکەیکراســ ورشەی

 

 
 

 :یداكورد یعری ش له ڵیکشتوکا ێری ئام ی ناو  •

 عومــــــرم به یوهم دنه و گازهم بهسهقه -

 (149، ١٩٧٩)قانع ،                                            ێدانل ر لهمه یمدنه، كهكوشهو چهئه به

 .یهساده ێکی( ناو ٢١٨، ١٣٧٦ەژار،)ه ەشکاندن ەندبزمار کوتان وق ۆب ۆڵەچک ۆرز  ەوری: تچەکوش

 رزائه به یداو ئه، ئه ێڵهو بــــــــئه یزاقه -

 ڵمانئه ی سكار ده وی ڕنهد بدوو سه له

 ێب یژتكه ی و ساو ئه و داسهئه یزاقه -

 (152، ١٩٧٩)قانع،                                            جوان  ۆرز  ێری ر و شمشنجهد خهسه ێس  له

 .یهساده ێکیناو  /ەکێلرێ د ێپ ەوی ز  ەک ێرەیەئام ەوناس( ئ: )خاكهبێڵ

 .ەیەساد ێکیناو  /ەکرێ د ێپ ێنەیدرو  ەوانەییەک ەمد ینیکلکدار  ێکی: ئاسنداس

 ۆر تراکت ڕەنجی ەری ب ەو زار ب ەوی ز  -

 (٢٦١، ١٩٨٠ ۆران،)گ                                                                                         ..                  ۆرز  ەنــــــمیگ ەل ڕئەکاتپ عەمارمان

 .یهساده ێکیناو  /یندریتهكاردهبه ڵیكشتوكا ی و كاروبار  ی و زه ێالنیك ۆب ێڕێكه: ئامتراکتۆر 

 ەبێژن ئارد ئ ێلەکه ەب -

 (٥٣٢، ١٩٨٠ ۆران،)گ                                                                                                                                           ەڕێژن ئ ێلــــــــ تێکیش

 .(ەک+ ێڵ)هەل ێکهاتووەپ ەک ڕێژراودا ێکیناو  /ێژتنئارد داب ی : ئامراز هێلەک
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 :ئەنجام

 :ەوەخوار  ەنجامانەیئ ەمب ەیشتوینگ ێکۆڵینەوەیەدال ەمئ ۆتاییک لە

 ەکارى ل ۆڤمر  ەلوپەلنەىو ئامراز وک ێرئام ەول یەکێک ۆب ەک ەگرێتەوەد ەوناوانەئ ەچونک ەبرێن،ناوى ماددى ناود ەب ەک ەىناوان ۆرەج ەول یەکێکە:ێرناوى ئام-

  ەکاردێنب یان  ەهێنێتد ەکاریاندا ب ڕۆژانەى

 . ەردەگرێ و  ەناسراوى ناسراوى و ن یشانەىن ەروەهاه ەردەگرێت،و  ۆ)ان(ى ک یشانەىو ن ۆدەکرێتەوەک ییئاسا ێکىناو  ەکوو  ێرناوى ئام-

 .ەیەه ێکدراوی و ل ێژراوو دار  ەساد ڕۆنانەوە ڕوی ەل ێرئام ی ناو -

 ەوئ -. بەستکاری د ێب ەب ەرگیراون و  ێگانەوەب یزمان ەل ەک ێرانەیئام ەناو  ەوئ -ا ۆر دوو ج ەکرێنەد ەک ەرگیراون و  ێگانەوەب یزمان ەل ێرئام ی ناو  ەندێه -

 .ەدەستکارییەوەب ەرگیراون و  ێگانەوەب ەلەک ێرانەیئام ەناو 

 ....( ڵەوە،ما ەلیوپ ەل، ک ڵ، کشتوکا ەکخشل. چ ۆسیقا،م ێری ئام ی ) ناو ەشانەوەب ەمب ەکرێند ەکارهێنانەوەوب ەرۆکناو  ەڕووی ل ێرئام ی ناو  -

 سەرچاوەکان

 .ەولێرئاراس، ه ەم،باڵوکراوەیدوو  ەرگیئاشنا، ب ێدئوم ێکۆڵینەوەیو ل ۆکردنەوەک ەرهەمەکانی،و ب یانژ  ێینو  ێداچوونەوەیەکیو پ یرەمێرد، پ٢٠٠١یرەمێرد،پ-

 .ەولێره ەروەردە،پ ەزارەتیو  ەم،چاپخانەیدوو  یچاپ ڵ،خا ەرهەنگی،ف٢٠٠٥.ەمەدمح ڵ،شێخخا -

 .ۆکده ی،خان ەردەگیرێن،چاپخانەیو  ەچاوگەوەل ەیوشان ەو، ئ٢٠٠٨ەمەد،مح ڕەفیق ی،شوان -

 .جامعة املوصل یة،الترب یةكل یة،قسم اللغة العرب یر،)معجم ودراسة(، رسالة ماجست یمالقران الكر  ی، اللة و الداة ف2005: یونس یوفمع یالشماع، شذ -

 .یةالجامعة الردن یا،الدراسات العل یهكل یر،رسالة املاجست یةمعجمیة،صرف، اسم اللة دراسة2001 یل،حنان إسماع عمایرة،

 .ێمانیسل ێمانی،سل ۆی زانک ەیچاپخان یەکەم، یچاپ ۆتەوە،کرد ۆی قانع، برهان قانع ک یوانی، د١٩٧٩قانع،  -

 .ەغداب یراق،ع یاری زان ۆڕیک ۆتەوە،چاپخانەیکرد ۆی ک ەریمک ەلم ەمەدیمح یەکەم، ەرگیب ۆران،گ یوانید ەرجەمی، س١٩٨٠ ۆران،گ -

 .ەغداب ی،کورد یاری زان ۆڕیک یەکەم،چاپخانەی ەش یب یەکەم، ەرگیب ی،کورد ڕێزمانی، )ناو( ١٩٧٩. یحاج ەورەحمانیمارف، ئ-

 .ەغداب ی،کورد یاری زان ۆڕیک ەی،کردار، چاپخان ێنجەمپ ەش یب ی،کورد ڕێزمانی، ٢٠١٤. یحاج ەورەحمانیمارف، ئ -

 .ەغداکورد، ب یاری زان ۆڕیک ەیچاپخان یم،مدرس و فاتح عبدالکر  ەبدالکریمع ەلم ێکدانەوەی،ل ینال یوانی، د١٩٧٦.  ینال -

 .ی،تهرانفارس  – یفرهنگ کرد ۆرینەب ەنبانە، ه١٣٧٦ ەژار،ه-

 .ەولێره یانی،موکر  ێمنیه ۆستامام یوانی، د٢٠٠٣. ێمنه -

 .ەغداکورد، ب یاری زان ۆڕیک ەیچاپخان ەرەداغی،ق ەلیع ەمەدمح ێکۆڵینەوەیل ەفایی،و  یوانی، د١٩٧٨ وەفایی،

-Etymonline -Online Etymology Dictionary, www.etymonline.com.https://www.etymonline.com/ 
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 أ.م.د. عاطف عبدهللا فرهادي

 یةاللغات، قسم اللغة الكورد یةكل ین،صالح الد جامعه

 املستخلص:

دة، ب     من أجزاء الكالم، ويمكن تقسيُم السم إلى أنماٍط وأنواع متعّدِّ
ً
 مهّما

ً
غات جزءا

ّ
غة الكوردية كسائر الل

ّ
ل السم في الل ِّ

ّ
اعتباراٍت مختلفة؛ وذلك على ُيشك

 الوجه اآلتي: السم من حيث املضمون، ومن حيث الوجود، ومن حيث الّتأليف، )الّتكوين(، ومن حيث الجنس، وغیرها، 
ُ
؛ دراسة  في هذا البحثِّ

َ
ث وما یهمُّ الباحِّ

ّتاب بین )اآل
ُ
ز بعض الك تي يستعملها اإلنساُن في شؤونه اليومّية، وقد میَّ

ّ
ق على تلك األداة ال

َ
(؛ وهو اسُم ماّدٍة ُيطل لة( و)األداة(، إذ أطلُقوا اسَم )األداة( )اسم اآللةِّ

 من آلٍة معّينة، وأ
ً
ف جزءا ِّ

ّ
تي تؤل

ّ
 هي ما يستخدمها اإلنساُن في مجاٍل على األشياء ال

ُ
ف من مجموعٍة من األدوات. واآللة

ّ
تي تتأل

ّ
طلُقوا اسم )اآللة( على األشياء ال

 بدورِّها تتكّون من مجموعٍة من األدواتِّ املختلفة؛ ك
ُ
صال، وهذه اآللة ِّ

ّ
ستخدم لالت

ُ
ن؛ مثل: )الهاتف النّقال(؛ وهو اسُم آلٍة ت اشة، والّسماعة، و معیَّ

ّ
البطارّية، ـ)الش

 .وغیرها(

ه ح    
ّ
ی واحد؛ وهو )اآللة(؛ ألن عر الكوردي(؛ استعملنا )األداة واآللة( تحت ُمسمَّ ِّ

ّ
ق كلمة )آلة(؛ فهي ونحن في هذا البحثِّ املوُسوم بـ)اسم اآللة في الش

َ
طل

ُ
ينما ت

 
ُ
(. هذا، وقد ُعني البحث

ُ
ف منها )اآللة

ّ
تي تتأل

ّ
ها  -ه الدراسة في هذ -بدورها تشمُل )األدوات( ال ببيانِّ )اسم اآللة وأنواعها(، كما تناوَل بعَض اآللتِّ كما هي بأسمائِّ

تي دخلت 
ّ
 عن ذكرِّ أسماءِّ تلك اآللتِّ ال

ً
ف  -املعُروفة، فضال طنا الّضوء  -بتصرُّ

ّ
غاتِّ األجنبّية. وقد سل

ّ
غة الكوردية من الل

ّ
على اسم اآللة عند  -بصورٍة عاّمة  -إلى الل

عراء ا
ُّ
 الش

ُّ
 الش

ً
ذين عاشوا في نهاية القرن الّتاسع عشر، وبداية القرن العشرين، وأخذنا نماذَج  عراءلكورد؛ وخصوصا

ّ
من أشعارِّهم؛ كأمثلٍة تطبيقّية  -ل بأس بها  -ال

عراء: )نال
ُّ
 .(ێمنه ۆران،گ یرەمێرد،قانع، پ ەفایی،و  ی،على ذلك؛ ومن هؤلءِّ الش

راعةالسم، اسم فتاحية: الكلمات امل وسيقى، الُحلي، الّزِّ
ُ
الح، امل عر، الّسِّ ِّ

ّ
 .اآللة، الش
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Abstract 

Noun in Kurdish language, just like all the other languages, one of the significant word classes, that based on ways and aspects, it 
can be divided into many types, including: content, possession, formation, gender …etc. This research attempts to examine 

(equipment name), which is an abstract name for those equipment and devices daily used by humans. The names of (device) and 

(equipment) have been kept different by some researchers, this is because device is named to each of these components and elements 

that make up an equipment, while equipment is named to those objects made up of a group of devices and used by humans in a 
specific field. For example, (mobile) is the name of an equipment used for communication made up from many various devices 

like screen, speaker, battery…etc.  

This work is entitled (Equipment Name in Kurdish Poetry) in which both devices and equipment have been put together under 

equipment name, because when equipment is used and said, it also means and refers to its constituting devices. This research 
discusses equipment name, types and some those equipment names have been borrowed from foreign languages to Kurdish as they 

are or modified and edited. The work also highlights the equipment names used by the Kurdish poets, particularly the poets of  the 

late 19th, the early and middle of the 20th centuries. The examples are taken from several poets, namely (Nali, Wafayee, Qanih, 

Piramerd, Goran and Hemin).  
 

Keywords: noun, equipment name, poetry, gun, music, jewelry and agriculture.  

 

 


