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 پوختەی ڕێنووس 
 

Kurdish Orthography: 

A Short Introduction 

 

 ئامادەکردن: 

   دیاکۆ هاشمی
 زمان لە وەرگێڕانڕێنوێنی 

 

 لەسەر بنەمای بڕیارەکانی ئەکادیمیای کوردی،  

 کوردئایتیگرووپ، زانستپەروەرانی کورد، چاوگ و 

 فەرمانگەی ئایتیی کوردستان و

 زمانەکانی تر بەراورد لەگەڵ 

 

 ١وەشانی 

٢٥/٠٩/٢٠٢١ 

 : نوێکردنەوەدوایین  

 ٠١/١١/٢٠٢٢   

 
 بە مامۆستایان، خوێندکاران،   ەپێشکەش

 فێرخوازان و ڕاژەکارانی زمانی کوردی
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 پێشەکی

ی نووسینی وشە و کار لە دۆخی جۆربەجۆری وەک  چۆنیەتیڕێنووس واتە یاسا و ڕێسای 
داڕێژراو، چاوگ و گەردان. ڕێنووس هەروەها لە شێوەی بەکارهێنانی ئامراز و  تاک، لێکدراو، 

 .گیرەک دەدوێت
ئەم گۆڕانانەش زیاتر لەڕووی تەکنۆلۆژیا و ئایتییەوە ڕوو   ە و زمان بەردەوام لە گۆڕاندای

  دەبێت بۆ کاری بنکەدراوەیی و دیجیتاڵ  و  زمان دەبێت لەگەڵ ئایتیدا بگونجێنرێت  .دەدەن
 .ئامادە بکرێت 

تا خاڵ بە خاڵ بەو پێوەرانە ڕێک   ،ڕێنووس بابەتێکی زمانەوانی یان ڕێزمانیی ڕەبەق نییە
ڕێککەوتنە. بەشێکی لە کۆنەوە سەرچاوەی گرتووە و   ، ، بەڵکوو بەشێکی هەرە زۆریتبخرێ

دەبێت هەوڵ بدەین  دێت، هەر بۆیە  دارزمان بەردەوام گۆڕانکاریی بەسە  .بەشێکیشی نوێیە
 .  بگونجێنینەگەڵ ئەو گۆڕانکارییانەدا ڕێنووسەکەمان ل 

جاران بە دەست دەنووسرا، گرنگ نەبوو بۆشاییی نێوان پیتەکان و نیشانەکان کەم یان زۆر  
دانان یان دانەنانی بۆشایییەک کار دەکاتە   ئێستا بەاڵم بن، کەسیش بیری لێ نەدەکردەوە، 

 سەر زۆر شت. 
ەک  بە کرتەی .سەر زمانێکی تروەردەگێڕدرێنەوە ماڵپەڕەکانی دنیا بە کرتەیەک لە زمانێکەوە 

بە کرتەیەک دەقێکی دوورودرێژت بە دەنگ بۆ   .دەگۆڕدرێن دەق و دەنگ بۆ یەکتر
دەخوێنرێتەوە. هەموو ئەمانە پێویستیان بە ڕێنووسێکی یەکدەست و بنەمایەکە کە بەوردی  

بیری لێ کرابێتەوە. دەبێت بیر لەوە بکرێتەوە کە زمانەکە لە داهاتوودا بتوانێت بۆ زۆر  
هێنرێت. زمان بە خۆگونجاندن لەگەڵ ئایتی زیاتر دەتوانێت گەشە  پرۆژەی ئایتی بەکار ب

 . بستێنێت. دەبێت پرس بە شارەزایانی بواری ئایتی بکرێت و ڕای ئەوان لەبەرچاو بگیرێت
 

هیچ زمانێکی دنیا نییە کە ڕێنووسەکەی    و  لە هەموو زمانێکدا کێشەی هەیەڕێنووس 
ئەوەی زیاتر کۆمپیوتەر بەکار بهێنێت باشتر دەزانێت کە ڕێنووس    .مشتومڕی لەسەر نەبێت

ئاگاداری ئایتی و  ڕێنووس  یەکالییکردنەوەیچەندە وردبینیی دەوێت. گرنگ ئەوەیە بۆ 
 بگرین.  چاو کوردی بین و هەمیشە ئەوە لەبەر 

*** 
 سپاس:  

وریا عومەر ئەمین و مامۆستا فەهمی کاکەیی، بۆ ڕاوێژکارییە   ڕۆفیسۆرسوپاس بۆ پزۆر 
 بەسوودەکانیان.  

 جەعفەر شێخولئیسالمی بۆ پێداچوونەوەی دەقەکە.  پڕۆفیسۆر بۆ  زۆر سوپاس
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١ 

   ئەلفبێ 
ر ـ ڕ ـ ز ـ ژ ـ س ـ ش ـ ع ـ غ ـ ف ـ ڤ ـ ق ـ ک ـ   د ـ  ب ـ پ ـ ت ـ ج ـ چ ـ ح ـ خ ـ  ـ ائـ ـ  

 . ێ ـ  ی ـ  ۆـ  ووـ  وـ  ەگ ـ ل ـ ڵ ـ م ـ ن ـ هـ ـ  
*** 

 ڕوونکردنەوە:
  .پیت ٣٤ پیتەکان:

 . پیتی بۆ دانەنراوەکە  (i) بزرۆکە ١+  پیت ٧دەنگ،  ٨ :بزوێنەکان
 دەگێڕن.  نەبزوێنو هەمیش ئەرکی  بزوێنهەم ئەرکی  (و، ی)دوو پیتی 

 
  .بەبێ هیچ ناوبەندێک پێکەوە دەلکێنرێت  ،لە پلەی یەکەمدا  ،وشەی لێکدراو  ،زمانی کوردیدالە 

  چونکە هەموو زمانەکانی دنیادالە ، هەروەها . نیناوبەند بەکار دەهێن کاتە  و ، ئەئەگەر نەکرا
یان   "ئەلفوبێ"  نەک ، (ئەلفبێدەنووسین: )هەر ئێمەش  ، لکێنراوە پێکەوە  (Alphabetوشەی ) 

 ". ئەلف بێ"
 

 

٢ 
 )ئـ(: هەمزە 

 لەم دۆخانەدا هەمزە دەسڕینەوە: 

   خۆراوا، ڕۆژاوا، مااڵوایی
   اوایی(ئاوا، ماڵئاوا، ڕۆژئخۆر نەک: )

*** 
 :ڕوونکردنەوە

لە ناوەڕاستی دوو  . او(ئدەنووسرێت، وەک ) دای بزوێندار( لە سەرەتای وشەئـهەمزە )
دەیقرتێنین   دابەاڵم لە وشەی لێکدراوی وەک ئەمانە ، اژن(ئ)دەرزی بزوێندا دەنووسرێت، وەک: 

 چونکە هیچ لە واتاکە ناگۆڕێت: 
 

 و(ئا: گوڵنەکاو = گواڵو )ئگوڵ + 
 اوا( ئ: خۆرنەکاوا = خۆراوا )ئ+  رخۆ 

 گۆشتاو، گواڵو، ماستاو، ڕۆژاوا، مااڵوایی.       
 ایی. او ئا، ماڵاو ئ، ڕۆژاو ئ، ماستاو ئ، گوڵاو ئ: گۆشتنەک
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 : )ڕیزپەڕ، لەیاسابەدەر( ئاوارتە 
 چونکە واتاکەی تێک دەچێت. نموونە:   ،لە هەندێک وشەدا ناکرێت هەمزە ببڕین

 . لێوئاڵ ١
چونکە قورساییی بزوێنەکە دەکەوێتە سەر "ێ"   ،اڵ(دا بقرتێنینئناکرێت هەمزە لە وشەی )لێو 

 و "ا" و بەبێ هەمزە واتاکە تێک دەچێت، وەک ئەوەیە بڵێی )لێ واڵ(، کە ئەویش هەڵەیە. 
 . قورئان: ٢

 ان(دا بسڕینەوە، چونکە واتاکەی تێک دەچێت. ئهەروەها ناکرێت هەمزە لە وشەی )قور
 

 ( ء/ ئـ) هەمزە لە کۆتاییدا  
 (. یاری : ی /یـشێوازی دەستپێک و کۆتایییان جیاوازن وەک: )بەی پیتەکان  رزۆ 

(. هەمزە لەڕاستیدا نیشانەیەکە  ء/ئـهەمزەش بە هەمان شێوە دەستپێک و کۆتاییی هەیە: )
لە کاتی پێویستدا بەکاری دەهێنین، هەر وەک لە سەرەوە باس کرا،   . تایبەت بە زمانی عەرەبی

لە شیعرێکی کالسیکی کوردیدا بەکار   شیهەتا بکرێت دەیقرتێنین. جاری وایە کۆتایییەکە 
 هێنراوە، ناچارین هەر بەو شێوەیە بەکاری بهێنین: 

 
 ئەووەڵ و ئاخری دونیا وەکوو دەندان و لەبت 

   و مەرجانی نییە  ءلو ئتاجیری ڕوویی جیهان لو 

 سال                                                                

 ( أإقر ) کە ئەمری فەرموو ئەو شاهە بە

 !(ء نە)ەرمانی قەتڵە کێ دەڵێ  ـ ـئەگەر ف 

 (ە نینشأت) خرۆشی  ەی ــــایـــــــم  قسەی 

 (ء )منشادوو عالەم نەشئە جۆشا، لەبیە  

 مەحوی                                                 
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٣ 
 پیتی )ڕ(:  

 :دا وەک خۆی دەنوورسێت ی وشە( لە سەرەتا، ناوەڕاست و کۆتاییڕ)

  ڕکان، گڕ از، گ ڕ 
*** 

 ڕوونکردنەوە:
 ( دوو فۆنیمی جیاوازن و لە سیستەمی یونیکۆددا دوو کۆدی جیاوازیان هەیە. ر( و )ڕ. )١ 
(ی سادە  رسەیر دەبێت بە دوگمەی )  .تەختەکلیلی کوردیدا دوگمەی جیاوازیان هەیە . لە ٢

( لە سەرەتا و ناوەڕاست و  ڕهەر بۆیە دەنگی گڕی )  (ی گڕ بیخوێنینەوە. ڕبینووسین بەاڵم بە )
 کۆتاییشدا دەنووسین. 

 

 

٤ 
 پیتی )ک(: 

 ( بەبێ نیشانە دەنوورسێت:ک)

  ک، پا ک، چەکخا
 ( كپا، ك، چەكخانەک: )  

*** 
 ڕوونکردنەوە:

یەک بژارە   باش نییە. هەر بۆیە باشترە  ،(K) بۆ یەک دەنگ ( كو  ک) هەبوونی دوو شێوەپیت 
 . بمێنێتەوە

بەبێ نیشانە بەکار هێناوە.   ی(ـک)دا کورد هەر لە کۆنەوە لە سەرەتای وشە و ناوەڕاستی وشە
 وەک: 

 ار کسەرەتا: 
 ۆڵەر. ـکلێـناوەڕاست: 

 .ك، چاک چالە کۆتاییدا هەر دوو جۆرەکەی بەکار هێناوە: 
 ( هەرگیز بەکار نەهێنرێت. كکەوا بێت باشتر وا بوو بۆ یەکدەستکردن، بڕیار بدرێت کە )

هەر لەبەر ئەوە، )کوردئایتیگرووپ( کە تەختەکلیل و فۆنتی یونیکۆدی کوردییان دروست کرد،  
   لە تەختەکلیلدا بهێڵنەوە.  ( ک)بڕیاریان دا تەنها 

دواتر ئەم بڕیارە، لەالیەن ئەکادیمیای کوردی و فەرمانگەی ئایتیی کوردستانیشەوە پاڵپشتیی  
 لێ کرا.  
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ر و بە شێوەی دیجیتاڵی زیاتر پێوەندیی بە جۆری فۆنت و  هەڵبەت نووسینی ئەمە بە کۆمپیوتە
 دوگمەی تەختەکلیلەوە هەیە. 

پاساویشی بۆ نەهێنینەوە  ( بەکار نەهێنین و كگرنگیشە کاتێک بە دەست دەنووسین هەرگیز )
جوانیی تێدایە بۆ نووسین و ئەوی    ەیانکوردییە و ئەوی تر ناکوردییە، ئەم ەیانکە گوایە ئەم 

ە، هەمووی ڕاهاتنێکی سادەیە، پاش ماوەیەک نووسینی )ک( لە کۆتاییدا پێی یتێیدا نیدیکە 
 ( کادێین: )پاڕ
 

 پەیامێک بۆ مامۆستایانی ناو پۆل کە جاروبار بە دەست دەنووسن:

 . خوێندکارەکان بکەنفێری  ، (ی سادەی بێنیشانەک) ، (ی نیشانەداركتکایە لە جیاتیی )
 

 

٥ 
 نەبزوێنی )و(، بزوێنی کورتی )و( و بزوێنی درێژی )وو(:  

 کۆتایی  ناوەڕاست  سەرەتا  

 واڕ  بۆ و ەش نو  زوێن: ب ( نەw و)

 - ردو ک مێد و ئ ( بزوێنی کورت: u و)

 ووت ک وو کەرک باوو ئ بزوێنی درێژ: (  ûوو )
*** 

 ڕوونکردنەوە:

 زوێن:  ب( نە w و . )١

 ( بزوێنی کورت:  u و . )٢

 بزوێنی درێژ:  ( û وو. )٣
 

 . زوێنەب( نە w و . )١
 لە ناوەڕاست و کۆتاییی وشەدا دێت: بزوێنێک هەمیشە لە سەرەتای وشە یان لەگەڵ 

 وابۆ ، ڕ و ەن ، شو 
 

 .( بزوێنی کورتە u و . )٢
 :  دەردەکەوێت (و +  ئـ ) بە شێوەی، هەمزە، لەگەڵ  داسەرەتالە  
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 ustad ستادوئ •

 : داناوەڕاستلە 

    xul لو خ •

 -  ، دەرناکەوێت:داییلە کۆتا
 

 . بزوێنی درێژە( ûوو . )٣
 ( دەردەکەوێت:  وو +  ئـ بە شێوەی )هەمزە، لە سەرەتادا، لەگەڵ  

 )ایراد(. نگوو ئن، وو ئ •
 
 لە ناوەڕاستدا:  

  روو سد، وو سین، مەحموون •
 ( سورنوسین، مەحمود،   نەک: )           

*** 
 درێژە )وو(:  نەبزوێن)وو( هەمیشە لە کۆتاییی وشەدا پاش 

   ووم، ووچ، ووکوە •
 ( و ، مو ، چ و وەک نەک:)          

*** 
 تێبینی: 

ئێستاکەش   .هەر لە کۆنەوە بڕیاری لەسەر دراوە کە بنووسرێت ( وو )دەنگی درێژی 
ئەکادیمیاش هەر سوورن لەسەر  هەروەها سۆرانی خاوەنڕا و  یزمانەوانانی گەورە و پرۆف

 بەکارهێنانی.  
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٦ 
 (: î)ی  دەنگی درێژی 

  سەرەتالە 
 نانووسرێت، مەگەر  

 لەگەڵدا بێت:  (ی ئـ) هەمزە
 سالم یئ رباهیم یئ نجا یئ

 گریماس نەوەیپەڕ نیفڕ ناوەڕاستلە 
 ی ر قەیسە یدکور  یتپە ١،  کۆتاییلە  

 ییێالد ی یەپەم ی یائاس ٢لە کۆتایی، 
*** 

 ڕوونکردنەوە: 
 نەبزوێن (، دەنگی  یکە پێش لە )   دا،ی"پـ، چۆید ، سوییتـ"پەبەپێی بڕیاری ئەکادیمیا لە وشەی وەک  

، چونکە دەنگی  یی"، چۆپ یی، سویدیی"پەت هاتووە، پێویست ناکات بۆ درێژکردنەوەی دەنگەکە، بنووسین  
. کورت و درێژییەکی لە ڕستەدا ریمدەنووسرێت، وەک:    "ی" ، لە ناوەڕاستیشدا هەر بە یەک  "ی"درێژی  

 دەردەکەوێت: 
 

 " درێژە، بەاڵم هەر بە یەک "ی" دەنووسرێت. یدەنگی "  !  ی بژی ئازاد
 " دەنووسرێت. ی" دەنگێکی کورتە، بە یەک " یجێناوی لکاوی "    . یتۆ ئازاد

     ی. ەب
"  ی، بە یەک " نەبزوێنە، کورت دەبێتەوە، دەنگێکی بزوێن" پاش یدەنگی "

 دەنووسرێت. 

 (. یت)مەس : درێژەدەنگەکە  ، نەبزوێنپاش 
 (. یوەک جێناوی لکاو، دەنگەکە کورتە: )تۆ مەست

 (. یە )ب :کورتەدەنگەکە  ، بزوێنپاش 
 دەنووسرێن.  )ی(هەموویان بە یەک 
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٧ 
 لە کۆتاییی وشەدا: ( هـ)

 ، بەتایبەت لە کۆتاییی وشەدا:تێکەڵ بکرێت  دا(ەلەگەڵ بزوێنی )( هـنابێت )

 بە بە(. نەک: بەهـ بەهـ ) مەهـ )نەک: مەە(  ماهـ )نەک: ماە(،
 ڕووی دڵبەر کەوتوونەتە جەدەل دیسان و هـ شەوقی مە 

 " سالم"                                                      
 

 
*** 

 ڕوونکردنەوە:

ئەو هەنگاوانەی خوارەوە   ،یان درێژکردنەوەی پیتەلکاوێک (هـبۆ نووسینی )

 جێبەجێ دەکەین:
 

 
                                               (H + )SHIFT ( +M :) هـ 

 

 : بکەینەوەچۆن پیتێکی کوردی بەم شێوەیە درێژ 

 کــــــــــــــــوردســــــــــــتــــــــــــان                                     

 بکەیتەوە بنووسە، پاشان: ی لە پێشدا ئەو پیتەی کە دەتەوێت درێژ 

SHIFT ( +M :)کـــــــوردستان 
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٨ 
 (: ی)  ئامرازی دانەپاڵ

 وشە 
ئامرازی  

 دانەپاڵ 
 هاوەڵناوی /گرێی ناوی وشە 

 سنە  یکورد سنە  ی کورد

 سنە ییـکورد سنە  ی یکورد

 کوردپەروەر ـیـیـیەسن کوردپەروەر  ی ییـەسن
*** 

 ڕوونکردنەوە:
وەک پیتێک یان وشەیەک هەژماری   .ئەرکێکی مۆرفۆلۆژییانەی هەیە، ی )ی(ئامرازی دانەپاڵ

دروست   یان هاوەڵناوی گرێی ناویبۆ نموونە  . فۆنیمێکە بوونی پێویستە .بوونی بۆ دەکرێت
 . هەرگیز نابێت بقرتێنرێت  ،هەر بۆیە  .دەکات

*** 
 پێکەوە نەنووسێن: بزوێنبەکار دەهێرنێت، بۆ ئەوەی دوو  ی ناوبەند (یـ)

  بزوێن  ناوبەند  بزوێن 

 ەـیــین ە یـ  ین

 ەـیـیـچ ە یـ  یچ

 ەیـیـکورد ە یـ  یکورد

 ەکانیـیـیـۆشنـ کانە یـ  ییـۆشنـ

 کان ەیـــیـیــێــخۆجـ کانە یـ  ییــێخۆجـ
*** 

 ڕوونکردنەوە:
ئەگەر کەوتنە پاڵ یەکترەوە، ئەو کاتە ناوبەندی   بنووسرێن. بەدوای یەکتردا  بزوێن نابێت دوو 

 : " دەخەینە نێوانیانیـ"
 بزوێن +   یـ+ ناوبەندی  بزوێن 

 کانەییکورد 
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٩ 
 : (نیسبەتدانەپاڵ )ی (ی )
 :سێ دۆخی هەیە. ( دەنوورسێتیبە یەک ) ،لە کاتی )درانەپاڵ(دا  ،دانەپاڵ (ی ی)

 
 وشەکە بە نەبزوێن کۆتاییی هاتبێت: . ئەگەر ١

  یر = هەولێ ی+  رهەولێ
 هەروەها: 

 ی ، مەهابادی، کەرکووکی، چەمچەماڵی کرماشان
 

 " دەخەینە نێوانیانەوە: یـناوبەندی " ،کۆتاییی هاتبێت بزوێن. ئەگەر وشەکە بە ٢

 ی یا، میراو ییوو، سەرگەڵی یـە، پاو ییـۆشن
 

 هیچی پێ زیاد ناکەین:  ،هاتبێت ( کۆتاییی پێ ی. ئەگەر وشەکە بە )٣

 ئاسۆ سلێمانی لەوێ دانیشتووە. : یسلێامن

   ئاسۆ ئامێدی لەوێ دانیشتووە.: یئامێد

*** 
 ناوی نیسبەت یان درانەپاڵ، لە کوردیدا وا دروست دەبێت:  . ٣

 وەک:    ،(ی)ناوی شوێن + 

 . یکەرکووک=   ی+  کەرکووک
 زمانی  زۆر ناو بە شێوازی عەرەبی هاتوونەتە ناو ،لەژێر کاریگەریی زمانی عەرەبیدا 

 کوردییەوە و بەکار دەهێرنێن و وا جێ کەوتوون کە البردنیشیان نەلواوە: 

 : )ئەمریکا + یی = ئەمریکایی(.کوردییەکەیئەمریکی:  
 (. ئەفریقایی، ئافریقایی، ئافریکایی+ یی =  ئەفریقا: )کوردییەکەیئەفریقی:  

 (.فەرەنسایی+ یی =  فەرەنسا : ) کوردییەکەیەنسی: ر فە
 

 وەرناگرن: "ی" فۆنیمی نەتەوە هەن کە  هەندێکناوی 

 ، تاجیک. کورد، ئەفغان، فارس، عەرەب، تورک

 هەر بە ناوی واڵتەکەیان نیسبەت دەدرێن:  ،هەندێک نەتەوەش هەن

 سویدی، چینی، ژاپۆنی.
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( زیاد  ی)دەکرێت و ( واڵتئەوە ئاماژە بە ) ،بۆ دیاریکردنی دۆخی )هاوواڵتێتی(

 دەکرێت: 

 ، ئێرانی، ئەفغانستانی. عەرەبستانی، عێراقی، چینی، سویدی

  
 

١٠ 
 : دوودەنگە )دیفتۆنگ(

پێویست بە   ،چ لە کوردیی ناوەڕاست و چ لە کوردیی خواروودا ،(وێ، ویدوودەنگەی وەک ) 

 هەر بە دوو پیت دەنوورسێت: .پیتی جیاواز ناکات

 : دا لە کوردیی ناوەڕاست

 شوێن، خوێن، جوێن، نوێن، گوێ، توێ.  
 : دا)کەلهوڕی، لەکی، فەیلی( لە کوردیی خواروو

 .دوێت )کچ(،  )چۆن( ، چوی )بێستوون( ، بیستوینن )خوێن(خوی
 

 

١١ 
 "  تپیتی " 

 بقرتێنرێت:  " ت" ( بەشێک لە وشەکەیە، نابێت تلە هەندێک وشەدا کە پیتی )
 : )نەک: ماس، دەس(. هەروەها  ماست، دەست  

 دەستەسڕ، دەستاودەست، ماستاوچی 
 ( دەسەسڕ، دەساودەس، ماساوچی نەک: )
 

 (ی جێناوی لکاو: ٣بەپێی کۆمەڵەی )

 ڕانەبردووی تێپەڕ و تێنەپەڕ  ین / ن / ن  ت ، ێت/ ا تم / ی

   
 لەبیر بکرێت: " تنابێت " لەم دۆخانەدا بۆ منوونە 

 (. ێ )نەک: دەنووس تێ(، دەنووسی )نەک: دەنووس تیدەنووس

 (. ێ ر )نەک: دەک ت ێ(، دەکری )نەک: دەکڕ  ت یدەکڕ

 (. ا)نەک: دەخو   تا(، دەخو ی )نەک: دەخۆ  تیدەخۆ 
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١٢ 
 ڤ(ئه  و،ئه  م،)ئه  کوه  ی نیشانه  جێناوی 

 :وەک  نووسرێن،ده وهپێکه بکات، ( شەو، ساڵ ۆژ،ڕ) کات به ئاماژه ،نیشانه  جێناوی رگهئه
 مجارئه  مساڵ،ئه  و،مشه ئه  مڕۆ،ئه 
 

 جاران  جه  زامم نره ختتهسه  مجارئه 

 ماران ی ستهگه  چــــون دایم  مدۆ  چڵ

  وی وله مه                                         
 

 پڕخەمەن  دەروون دیسان  هەم  ئیمشەو

 جەمەن  المان جە  مــاتەم  ئەسـاســـەی 

 وی ولهمه                                               
 
 :  ( بنووسرێت ئەوە جێناوەکە جیا دەبێتەوەە، یپاشبەندی ) کهکاته پاش رگهئه اڵمبه

 ( ئەمجارەئەم جارە )نەک 
 

 :دروست

 تۆ  بێ ه جار  مئه  رگـهئـــه  مـن مردمنــه 

 تۆ  بێ ه خوار  مئه  تاهه  بێ رتشه  چمنه 

 نالی                                                       

 :هەڵە

 تۆ  بێ  مجاره ئه  رگـهئـــه  مـن مردمنــه 

 تۆ  بێ  مخوارهئه  تاهه  بێ رتشه  چمنه 

 :دروست

 وه هاته ورۆزه نه  یــه تــــازه  ساڵی  ی ڕۆژ  مئه 

 وههاته به  و خۆشی به  کورده  کۆنی  ژنێکیجه 

 پیرەمێرد                                                 
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 :هەڵە

 وههاته  ورۆزه نه  یــه تــــازه  ســاڵی مڕۆژی ئه 

 وههاته به  و خۆشی به  کورده  کۆنی  ژنێکیجه 
 

 

١٣ 
 وشەی لێکدراو  

( یان بێ هیچ ناوبەندێک پێکەوە ناوبەند وشەی لێکدراو یان بە یارمەتیی )

 دەلکێن:

 

 : . بەبێ ناوبەند١

 ( ماڵ  ماڵ، ڕەشڕەش : نەک) ڕەشامڵ:

 فرۆش، سەهۆڵ فرۆش( : سەهوڵ نەک) سەهۆڵفرۆش:
 
 (: ە، بە، و، ەو، اوناوبەندانە ). بە یارمەتیی یەکێک لەم ٢

 ( گوڵە گەنم: نەک) گەنمەگوڵ

 بەجێ( : جێ بە جێ، جێ نەک ) جێبەجێـ

 ( هات و چۆ وچۆ،  : هاتنەک) چۆو هات

 : شارە و شار، شارەو شار( نەک) شارەوشار 

 : پشتاو پشت( نەک ) پشتاوپشت
 

 بۆ نموونەی زۆرتر لە وشەی لێکدراو بڕوانە: 
 

 خشتەی وشە لێکدراوەکان
 
 

 

 

 

http://diyako.yageyziman.com/%da%95%db%8e%d9%86%d9%88%d9%88%d8%b3/#21
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١٤ 
 ژمارەی لێکدراو )ژمارە + ژمارە(: 

چونکە کاتێک   ژمارەی لێکدراو کە پێک هاتووە لە )ژمارە + ژمارە( بەجیا دەنووسین

دوورودرێژ بن دەتوانن ئاڵۆزی دروست بکەن، هەر لەبەر ئەوە جگە لە ژمارەی ئاوێتە   

 : نەبێت هیچ ژمارەیەکی لێکدراو واتە )ژمارە + ژمارە( پێکەوە نانووسین

 

 (، ژمارەی ئاوێتە: 19-11)

 یازدە، دوازدە، سێزدە، چواردە، پازدە، شازدە، حەڤدە، هەژدە،  نۆزدە 

 

 دەنووسین:  بەجیا لێکدراوانەش ژمارە  ئەم  (،21-99)

 ( ٤٥ =  پێنج  و )چل (،٣٤ =  چوار و )سی  (،٢١ =  یەک و  )بیست

 

 دەنووسین:  بەجیا لێکدراوانەش ژمارە ئەم (،100-900)

 ( ٣٠٠ =  سەد )سێ (،٢٠٠ =  سەد  )دوو (،١٠٠ =  سەد )یەک 

 

  هەر  بێن (هتد و میلیارد میلیۆن، هەزار، )سەد، لەگەڵ  ژمارەیەکیش  هەر

 دەنوورسێن: بەجیا  

  (،٢٠٠٠ =  هەزار )دوو (،١٠٠٠ =  هەزار )یەک 

  ( 000 000 000 4 =  میلیارد  )چوار  (،000 000 3 =  میلیۆن  )سێ

… 

 : (344 852 1) گەورە  ژمارەیەکی نووسینی منوونەی 
 چوار  و چل و سەد سێ و  هەزار دوو و پەنجا و سەد هەشت و میلیۆن یەک

*** 
 

 وشە(: )ژمارە + 

 بەاڵم ژمارە لەگەڵ وشەیەکی تر کە وشەی لێکدراو دروست بکات پێکەوە دەنوورسێت: 
دووشەممە، پێنجشەممە، منداڵێکی یەکساڵە. دوودڵ، چوارچرا، هەزارپێ،  

 .  چوارتا
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 شێوازی ژمارەکان: 
پێکەوە   دافارسی و عەرەبیچوار، پێنج و شەش لە   لە باری ئاساییدا، شێوازی سێ ژمارەی

فۆنتەکە خۆی وا داڕێژراوە کە بەکارهێنەر ناتوانێت  ،. هەندێک جار ییان هەیە جیاواز
زۆر تەختەکلیل و فۆنتی کوردی لەسەر  شێوازی ژمارەکان بێت.  چۆنیەتیی کاریگەریی لەسەر 

 جیاوازییەکان بەگشتی لەم خشتەیەدا دەبینن:شێوازی عەرەبییەکە داڕێژراوە.  
 

 عەرەبی  ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠

 فارسی ٩ ٨ ٧ ۶ ۵ ۴ ٣ ٢ ١ ٠

 

 . ژمارەی بنجی: 

 یەک، دوو، سێ، یازدە، دوازدە، سێزدە، بیست و یەک، بیست و چوار

 

 مین(: ەم، ە. ژمارەی پلەیی )ژمارە + ٢

 ، دووەم، مەک= یە ەم+ ک یە

 یەک: یەکەم، یەکەمین

 چوار: چوارەم، چوارەمین

 

ــ بێـت، نـاوبەنـدی  بزوێن  ئەگەر ژمـارە کۆتـایییەکەی   دەخەینە    یـــــ

 نێوانیان: 

 = نۆیەم، دەیەم، پەنجایەم.  مەیـ + +  ەژمار 

 مین. ەـیــــــێـم، سەـیــــــێـ: سێس

 مین. ەیــــم، نۆەیــــ: نۆۆن

 مین. ەیــــام، پەنجەیــــا: پەنجاپەنج

 

 . ژمارەی دابەش: ٣

 پێنج، دە دە. دوو دوو، سێ سێ، پێنج 
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 (: بەلەگەل ئامرازی )

 پێنج. بە سێ، پێنج بە دوو، سێ بە یەک، دوو بە یەک 

 

 . ژمارەی کەرتی: ٤

 (: دە یەک = یەک لەسەر دە. ١٠/١)

 (: سێ لەسەر حەوت = لە حەوتدا سێ. ٧/٣)

 (: لە سەددا چواردە. ٠ر١٤(: لە دەدا حەوت. )٠ر٧)

ر.(: لە هەزاردا سەد و چل. ١٤٠)
 
 

١٥ 
  : لێکدراو و کاری   چاوگ

، چ دوو وشەی لێکدراو بن، یان  ئەو چاوگانەی کە کاری لێکدراویان لێ دروست دەکرێت

وەک  بن  چ تێنەپەڕ  ،(فڕێدان) چ تێپەڕ بن وەک پێشگرێکی ناسادە و وشەیەک، 

لە کاتی کە کاری ناتەواوی لێ دروست دەکرێت،  (گەرمبوون)، یان چاوگی  (سەرکەوتن)

 بەجیا دەنوورسێت:  دووەمەکەیبەشی   گەردانکردندا

 

 : ڕانەبردوو

 ین. ەدەدەیت، فڕێ دەد فڕێ دەدەم، فڕێ  : فڕێدان

 . سەر ناکەون ، سەر دەکەوێت، سەر کەوت : سەرکەوتن

 . نابێتگەرم دەبێت، گەرم : گەرمبوون

 

 منوونەی تر: 

 دەبم، شێت دەبیت، شێت دەبن. شێت شێتبوون: 

 لەدایک دەبم، لەدایک دەبێت، لەدایک دەبن. لەدایکبوون: 

 دەکەم، جێبەجێ دەکەیت. جێبەجێ  جێبەجێکردن: 
 جێ دەکات(بەجێبەجێدەکات، جێ بە جێ دەکات، جێ  نەک: )

 *** 
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 ئەمر: 

 مەدەن.  ێ فڕێ مەدە، فڕێ بدەن، فڕ ، بدەفڕێ 

 . مەکەونسەر ،  سەر بکەوە، سەر مەکەوە

 گەرم ببە، گەرم مەبە، گەرم بنب، گەرم مەبن. 

 

 : ڕابردوو

 . داوە نیاداوە، فڕێ امن دا، فڕێ ی دا، فڕێ تدا، فڕێ م فڕێ

 . سەر نەکەوتن، سەر کەوتی، سەر کەوتم

 . گەرم نەبوونن، گەرم بوو گەرم بووم، گەرم نەبووم، گەرم 

 

 دوو وشەی کۆتایی پێکەوە دەلکێن: : ڕابردووی دوور

 دابوو، فڕێت دابوو، فڕێامن دابوو، فڕێتان نەدابوو. فڕێم 

 وبووین. و گەرم بووبووم، گەرم بووبوویت، گەرم نەب 

 *** 
 :  ی کاری سادەگەردانکردن 

 کاری سادە بە هاتنی جێناو کەرت نابێت: 

 خوارد تانخوارد، دە یان خوارد، دەمدەخواردن: 
 : دەم خوارد، دەیان خوارد، دەتان خوارد( نەک)
 

 

١٦ 
   : وشەی داڕێژراو

  یان (suffix پاشگر)، (prefix پێشگر) ئەو وشانەن کە بە یارمەتیی وشەی داڕێژراو 

 وشەی نوێ پێک دەهێنن، وەک:   (confix)کۆنفیکس =  هەردووکیان

 یبەشبێ ،ەڵەهێز، وردبە
   : پێشگر دوو جۆرە

 . (و هتد ڤە ،ڤێ ،ێل ،ێت ،ێپ  ،ڕێ ،ڕۆ ،ەڵه  ر،ەو  ا،ڕ دا، ): سادە. ١

 و هتد(. ک ێو  ک،ڕێ  ک،ێت ک،ێپ ،ە و ێپ ا،ێڕ ل ا،ێڕ ت ،ەو ێت  ا،ێڕ پ  دا،ێت دا،ێ)پ: ناسادە. ٢
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 *** 

 جیا بکەینەوە:  انە پێشەکی ئەم سێ چەمکبا 

 ( ی خۆشە ن ، ۆڵەهێز، مشکبەوشەی داڕێژراو ) . ١

 بڕین( دا گرتن، هەڵگرتن، داچاوگی داڕێژراو ) . ٢

 دەکەم( ڕادەگرین، هەڵدەگرم، داکاری داڕێژراو ). ٣

*** 

  : بە پێشگری سادە، گەردانکردن. ١
 .(و هتد ڤە ،ڤێ ،ێل ،ێت ،ێپ ، ڕێ ،ڕۆ  ،ەڵه ر،ەو  ا،ڕ دا، )
 

 : پێکەوە دەنوورسێت بە پێشگری سادە  تێپەڕ، تێنەپەڕ ،ڕانەبردوو. ١.١

 : تێپەڕ

 . داناکەم، دادەکەین، داناکەیندادەکەم، داکردن: 
 

   : تێنەپەڕ

 . ، هەڵدەبێت، هەڵنابیتهەڵدەبیتهەڵنابم، هەڵدەبم، هەڵبوون: 
 

 پێکەوە دەنوورسێت:  تێپەڕ، تێنەپەڕ، ، ئەمر. ١.٢

 . ، ڕامەکەڕابکە، دامەکەدابکە، داکردن: 

 ڕابە، ڕامەبە، ڕابن، ڕامەبن. ڕابوون: 
 

*** 
 : ڕابردوو . ١.٣

 جیا دەبێتەوە:  ی لکاوجێناو بە هاتنی  : تێپەڕ
 نەبڕی. مان، دابڕی  ماندانەکرد،   مداکرد،  مدا
 

 پێکەوە:  تێنەپەڕ: 

 هەڵبووم، هەڵبوویت، هەڵبووین.  هەڵبوون: 

 هەڵنەبووم، هەڵنەبوویت، هەڵنەبووین. 
*** 
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 : ڕابردووی دوور. ٣

 پێکەوە: هەمووی  تێنەپەڕ، 

،  ینبوو ، هەڵبوو هەڵنەبووبوومم، بوو هەڵبوو هەڵبوون: 

 .  هەڵنەبووبووین
 

 دەبێتەوە: جیا جێناو بە هاتنی  : تێپەڕ

 نەکردبوو.   تانداکردبوو،  ماندانەکردبوو،  مداکردبوو،  مداداکردن: 
*** 

   ئەکادیمیا لەم دوایییانەدا پێکەوەنووسینیشی ڕێپێدراو کرد:  تێبینی:
کرد(، بەاڵم ئێمە هەر بەجیا دەینووسین، چونکە هەر لە کۆنەوە باو  یکرد، هەڵتکرد، هەڵم)هەڵ

 بۆ ڕێنووسێکی یەکدەست یەک بژارە باشترە تا دوو بژارە. بووە و 
*** 

  :سادەنابە پێشگری ، گەردانکردن. ٢
 و هتد(.  کێو  ک،ڕێ ک، ێت ک،ێپ  ،ە و ێپ ا،ێڕ ل ا،ێڕ ت ،ەو ێت  ا،ێڕ پ دا،ێت  دا،ێ)پ

 

 گەردانکردندا بەشی دووەم جیا دەبێتەوە. لە یاسا: 
 

 بەشی دووەمی جیا دەبێتەوە:  ڕانەبردوو: . ٢.١

 تێپەڕ: 

 پێک ناهێنم، پێک دەهێنن، پێک ناهێنن. ێک دەهێنم، پپێکهێنان: 

 : ڕێک دەکەوم، ڕێک ناکەوم، ڕێک دەکەویت، ڕێک ناکەویت. ڕێککەوتن

 

 تێنەپەڕ: 

 دەچن، تێک ناچن. تێک دەچم، تێک ناچم، تێک تێکچوون: 

 ڕێک دەبم، ڕێک نابم، ڕێک دەبیت، ڕێک نابیت. ڕێکبوون: 

 

  بەشی دووەمی جیا دەبێتەوە: : ڕابردوو. ٢.٢
   : تێنەپەڕ

 : ڕێک بووم، ڕێک نەبووم، ڕێک بوویت، ڕێک نەبوویت. ڕێکبوون
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 تێپەڕ: 

 ڕێکم کرد، ڕێکم نەکرد، ڕێکت کرد، ڕێکیان کرد  ڕێککردن: 

 

 . ئەمر: ٢.٣

 ڕێک بکە، ڕێک مەکە، پێک بهێنن، پێک مەهێنن. 
 

 . ڕابردووی دوور: ٢.٤

 نەکردبوو.  یانکردبوو، ڕێک  تاننەکردبوو، ڕێک م کردبوو، ڕێک مڕێک
*** 

دەبینێت پێکەوە  ناو دەبێت وریا بین کە کاتێک وشە ئەرکی : تێبینی

دەبینێت بەشی  کاری گەردانکراو دەنوورسێت بەاڵم کاتێک ئەرکی 

 دووەمەکەی جیا دەبێتەوە: 

زۆر قسەیان کرد و ئاخری پێکەوە ڕێککەوتن سەر ئەوان لە

 . ڕێک کەوتن
 گەردانکراوە، ڕێنووسیان دەبێت جیاواز بێت. ، کاری ڕێک کەوتن بەاڵم  " ناوە،ڕێککەوتن"
 

 پێکهێنا(.  نەک: ) .پێک هێناگرووپێکیان ئەوان 
 

 

١٧ 
 سێ پێشگر + چاوگ: 

سێ پێشگر )کە لە باری ئاساییدا تێکەڵێکن لە پێشگری بێواتا و وشەی واتادار( لەگەڵ    ککاتێ

چاوگێکدا دێن، بۆ ئەوەی وشەکان زۆر درێژ نەبنەوە، دوو پێشگرەکەی بەجیا دەنووسین و  

 سێیەم پێشگر دەلکێنین بە چاوگەکەوە )چ پێشگرەکە بێواتا بێت، چ وشەیەک بێت(: 

 لێ هەڵگرتن، خۆ تێ هەڵقورتاندن.  پێ لێ هەڵبڕین، دەستچاوگ: 

 هەڵدەبڕن.  لێ هەڵمەبڕە، پێی  لێهەڵبڕی، پێی  لێپێم گەردان: 

 هەڵمەگرە.  لێهەڵگرە، دەستی  لێدەستی 
 
 

 



22 
 

١٨ 
 ( بەجیا دەنوورسێن: پێ، تێ، لێ ئامرازی )

 : ئامرازی )پێ، تێ، لێ( ئاماژەن بە کەس یان شتی سێیەم 

 بڵێ. ( یپێ( بڵێ = )بەو ( بڵێ = )بە ئەو )
 (. یپێ(، ئەویش کورت بووەتەوە و بووە بە ))بەو ( کورت بووەتەوە و بووە بە بە ئەو )
 ( یپێ( = )بەو ( = )بە ئەو )

 سەربەخۆیە و کورتکراوەیە.  ( لەڕاستیدا یپێکەوا بێت )
 هەر بۆیە بە شێوەی سەربەخۆ دەیاننووسین: ،  (ش هەر بە هەمان شێوەلێ( و )تێ)

 نەما.( بە من  )پارە  . نەما پێپارەم 
 پارەم پێنەما.(  نەک: )

 .(ناوی (. دەستی خستە ناو ئەوە )دەستی خستە  خست. تێدەستی 
 دەستی تێخست.(  نەک:) 

 دا.( لەو دا. دەستی لە ئەو )دەستی . دا لێدەستی 
 دەستی لێدا.(  نەک:) 
 

 ، وا گەردان دەکرێن: (یان تێدایەپێ، تێ، لێ ئەمانە کە ئامرازی ) 

 وەردا.  تێوەردە، دەستی  تێدەستی  )دەستتێوەردان(:

 نا.  پێدادەنێت، دانی  پێدا  دانی )دانپێدانان(:

 شێواند.لێ  دەشێوێنێت. سەری لێسەری  )سەرلێشێواندن(:
 

 کاتێ جێناوی لکاو دێت، جیا دەبنەوە:

 .(پێموتپێمگوت،  نەک: ) .وت مگوت، پێ مپێ

 لێمانسەند.( نەک: ) سەند. امنلێ
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١٩ 
 وشەی نافەرهەنگی: 

تێکڕا، وشەی لێکدراو و داڕێژراو، کە بوون بە وشەی فەرهەنگی، هەموو کەرتەکانیان پێکەوە  
بنووسرێن، دەستەواژەی هاوەڵکاری و هاوەڵناوی کە هێشتا نەبوونەتە وشەی فەرهەنگی،  

 .شانلەسەر   چنگبنووسرێن، وەک  کەرتەکانیان بەجیا و لێک نزیک 

 

٢٠ 
 بەردەوامبوون و ئەمر و نەرێکردننیشانەکانی 

 :ئەم فۆنیم و نیشانانە دەلکێن بە وشەکانەوە

 ڕۆیشت. نەدەڕۆیشت، دە

 برد. دەمنەربد، مدە

 فڕی،  نەگری، هەڵنەهەڵگرە. مە هەڵ .گرەبهەڵ

 . خەمەدا، خەبدا
 

٢١ 
 ڕەتکردنەوە )نە(ی 
 دەنوورسێت:بەجیا  ڕەتکردنەوە)نە(ی 

  .دەڕۆمنە دێم نە 

 . تئێمە هیچامن پێ ناکرێنە ئێوە نە 
 
 

٢٢ 
 : کێشەی )د(

سەرەکیی ئەو وشانەی بە )د( کۆتایییان هاتووە، لە کاتی هاتنی "دا" کە (ی د)

 پاشگرە نابێت بقرتێرنێت:

 بەردا(،   :نەک ) دادلە بن بەر 
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 هەردا(  :نەک ) دادلەناو هەر 
دەکرێت، ئەوە تەنیا بێژەکردنێکی  لە هەندێک ناوچەدا دەنگی )د( بە شێوەیەکی نزیک لە )و( بێژە 

 ( ڕێک وەک خۆی دەبێت بێژە بکرێت. دناوچەیییە و لە زمانی ئەدەبیدا بێگومان دەنگی )
 )نەک: ئەحمەو(ئەحمەد 

 )نەک: قایر( قادر 
 

 

٢٣ 
   : (preposition پێشبەند )

 ەوە:  انپاش خۆی پێش و بە وشەی  ننالکێرنێپێشبەند دوو جۆرە: )سادە و لێکدراو(، 

 پێشبەندی سادە: 

 کوردستان.  بۆفڕۆکە سەفەر دەکات  بە ئەو

 کوێ ئەوت بینی؟  لە تۆ
 

 : پێشبەندی لێکدراو

 مێزەکەیە. لەسەر پێنووسەکە

 ڕۆژنامەکەیە.  لەژێر  کتێبەکە

 دارەکە وەستاوە. لەتەنیشتمنداڵەکە  

 دیوارەکە چاوەڕێ دەکات. لەپاڵتارا 

 بێشکەکەیە.  لەناوکۆرپەکە 

 چوو بۆ خوێندنگە. ئەوین  لەگەڵ ڤیان

 *** 
 ڕوونکردنەوە: 

لە دوو بەش پێک هاتووە، هیچ کامیان بەتەنیایی    پێشبەندی لێکدراو

ناتوانن لەو دۆخەدا ئەرکی پێشبەندەکە تەواو بکەن، بۆیە پێویستیان بە  

 یەکرتە، بۆ تەواوکردنی ئەرکی پێشبەندەکە. 
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٢٤ 
 )پاشبەند(: 

و  ( اڕ  ،ێدا،   ،ەو ە   ،ە )  کە ئامرازن و  رەه   یشیان پێ وتراوە،(پاشگر)کە جاروبار  پاشبەند

 :کە و (یشیان پێ دەوترێت، پاشبەندی لکاودەلکێرنێن بەدوای وشەوە، هەر بۆیە )

 دا. لێرە

 .سلێامنی  ەدەچمـ

 هاتووم. ەوەلە کەرکووکـــ

 .نازانێت چی بکات دائەو لە خۆشیــ

 لە ماڵ دا ئەوم بینی.(   نەک:) ئەوم بینی. دالە ماڵ

 ئەو لە ماڵ دایە.(  نەک: )  یە.دائەو لە ماڵ

 . بە پێیان هات ڕالە ئامێدی

 هاتوون. وەلە چوارچرا

 ڕۆیشتووین. ەوەبە ماڵ
 

 (: circumposition البەند دەوربەند،)
ئەگەر تێبینیی ئەو پاشبەندانەی سەرەوەتان کردبێت دەبینن لە پێش  

 ( نوورساوە. وەک: لەپێشبەندی ) انەوە ناوەک

 داماڵ لە

 ەوە کەرکووک لە 

 

کاتێک پێشبەندێک و پاشبەندێک پێکەوە بکەونە ئەمال و ئەوالی  هەر 

 . (circumposition البەند  دەوربەند،)ت:  ێوشەیەکەوە، ئەوە پێی دەوتر
 

وشەکانی   بە  دەلکێن پاشبەندەکان و  دەنووسرێن سەربەخۆ  بە پێشبەندەکان  دۆخانەدا لەم
 :وەکوو پێشیانەوە، 
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 اـدکوردستانـ لە
 ەوە کرماشانـ لە
 وە کوێـ لە
 ێتارانـــ لە
 ڕاکوێـ لە
 ە ەو ئاسمانـــ بە

 
ئەگەر لە   "پاشبەند".پێیان دەوترێت  ئێستا "پاشگر"جاران بەم پاشبەندانە دەوترا تێبینی: 

 شوێنێکدا وشەی پاشگرتان بینی، پێتان سەیر نەبێت. 
   
 

٢٥ 
 )ئامرازی لێکدەر( بەجیا دەنوورسێن: 

 (وتۆ، منوتۆ من   نەک:) تۆ ومن 

 ( تێکۆشە تاخوێنت گەرمە. نەک:) خوێنت گەرمە. تاتێکۆشە 

 (ڕۆ یادانیشە.یاب نەک:) دانیشە.  یابڕۆ  یا
 

٢٦ 
 ": بەبێ" و " بێ"  "،بێـ"  کێشەی 

 ێتەوە پێکەوە دەنوورسێت: ێرن هەر کاتێک خاوەندارێتی لە وشەکە بس

 ( کوڕێکی بێ کەس نەک:) کوڕێکی بێکەس 

 )نەک: بێ خانوو، بێ باوک، بێ پارە(. بێخانوو، بێباوک، بێپارە

 بێتۆیی دەمکوژێت. 

 تۆ ناچم. بێتۆ ناچم. = بەبێ 

 ئازادی ژیان ئەستەمە.   بێئازادی ژیان ئەستەمە. = بەبێ 
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٢٧ 
 هاوەڵکاری چۆنیەتی: 

 :پێکەوە دەنوورسێت( هاوەڵکاری چۆنیەتی)

 (ئەسپاییبە هێواشی، بە  نەک: ) پەلەبە، ئەسپاییبەهێواشی، بە

 دەدوێت.   بەجوانیئەو 
 " هاوەڵکاری چۆنیەتییە. پێشگر و وشەکە پێکەوە دەنووسرێن: بەجوانی. بەجوانی" پێشگرە، "بە"
 

 دەنووسێت. بەهێواشی سارا 
 . )هێواش(  بەهێواشی - ؟تچۆن دەنووسێ

 

 ( softly ینەرمبە)
 

 

٢٨ 
 : وشەی )تر = دیکە( و  ئامرازی )تر، ترین(

 بەراورد و پلەی بااڵ )تر، ترین( دەلکێن بە وشەی پێش خۆیانەوە: ئامرازی پلەی 

 رتین ، جوانرت جوان، جوان
 

 بەاڵم وشەی )تر = دیکە( ئامراز نییە و وشەیەکە، بەجیا دەنوورسێت: 

 (  دیکە)ڕۆژێکی تر  ڕۆژێکی

 ( دیکە)کەسێکی تر کەسێکی 
 

٢٩ 
 ( وشە کەرت ناکات: شئامرازی )

 بشتەوێ ناتدەمێ، نەشخۆی. 

 . نەشهات، نەشامنگرت، بشامنبەن
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٣٠ 
 وشەی بێگانە: 

ئەگەر زۆر تایبەتی بوو بە ڕێنووسی زمانەکەی خۆیەوە دەخرێتە ناو کەوانەوە،   وشەی بێگانە 
 نموونە: 

 سەرە، بۆرە و ژێرە.     :لە زمانی کوردیدا بە )فتحه، ضمه و کسره( دەوترێت
 ئاساییدا هەر وشەیەکی بێگانە بە ڕێنووسی کوردی دەنووسین:ئەگینا لە باری 

 .بەغدادئەڵاڵ، قەڵەم، سورەیا، ڤیکتۆر، 
 

 انو سو 
 هەر لە کۆنەوە هەندێک دەنگ لە زمانی کوردیدا سواون، وەک: )ئـ(: 

 گوڵئاو، بووە بە گواڵو،  

 ئینشائەڵاڵ، بووە بە ئینشاڵال.  
 

 گوڵئەندام بووە بە گوڵەندام: 
 ئەی تەنافی گەردەنم زوڵفی پەرێشانتگوڵەندام 

 عیالجێ! چارەیێ! ڕوحمێ! ئەمان دەستم بە دامانت 

 "وەفایی"                                                        
 

 نیشانەی )تشدید(ی عەرەبی 
 (ی عەرەبی بە دووپاتبوونەوە دەنووسرێت:تشدید)

 ا(.  نناڕ، بەججەد، نە مم)موحە
 دەسوێن:   لە پیتەکانجاری وایە یەکێک 

 اڕ. جنە، ەدم ، محەەدمموحە
 

 

٣١ 
 کێشەی )دە، ئە(: 

هەمیشە ی کوردیی ناوەڕاستدا ئەدەبیات و وێژەی کۆن هەم لە کرمانجی ولە هەم 

  :" بەکار هێرناوەدە"
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  خۆمدە  کەم چی لەبەر  من  دەپرسی گەر

 خۆمدە غەم مەزانە  ەتـ ق برسی  ە ـب  من

 "نالی"                                                      
 

 " بپارێزین. دەباشرتە لە زمانی ئەدەبیدا شێوەی کۆنی "
 

 

٣٢ 
 : (semi-space)نیومەودا 

،  هێناندا) بە پێشگر داڕێژراو (،باران) سادە وشەیزمانی کوردی زمانێکی لێکدراوییە، پڕە لە  
گەردان  یان  ، (دا)لێرە پاشبەند بە و  کوردستان( لە ) پێشبەندبە ، (ەوە)خواردن پاشگربە ، هێز(ەب

ڕێنووسی هەموو ئەمانە هەر لە کۆنەوە دیاری کراون،  دا(.  لێ گرت، دەستم  م)هەڵ  دەکرێن 
 یاسای خۆیان هەیە، یان دەلکێنرێن بە یەکترەوە یان بەجیا دەنووسرێن. 

یاسا و ڕێسای ڕێنووسی زمانی کوردی تێک نەچێت بۆ نووسینی ئەمانە هەتا   کە  ئەوەی لەبەر
   . وەرناگرین نیومەودابکرێت کەڵک لە 

 

 

٣٣ 
 : کێشەی گۆڕانی )وو( بۆ )ۆ(

نموونەی وەک )خانۆکەم کڕی، جوانۆکەم ئاو دا.( الدانێکی گەورەیە لە ڕێنووس و تێکدانی  
 دەبێت بنووسرێت: وشەی پێکهاتەی وشەی سەرەکییە، هەر 

 خانووەکەم کڕی. جوانووەکەم ئاو دا. 
 
 

٣٤ 
 : )یەک، یێک(

بۆ نووسینی "یێک" پاش بزوێن باشرتە کەڵک لە "یەک" وەربگرین، چونکە  

 ئاسانرتە لە دوو پیتی )یێـ(، هەروەها کەمرت )یـ( دووپات دەبێتەوە:

 )نەک: گرمەیێک(.  گرمەیەک

 (. شنۆیییێک)نەک:   شنۆیییەک
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 )نەک: مەهابادییێک( مەهابادییەک
 
 

٣٥ 
 کێشەی جێناوی لکاوی تاک و کۆ: 

( لەبیر بکرێت. بۆ ئەوە گرنگە مرۆڤ یلە کاتی نووسینی جێناوی لکاودا نابێت پیتی )

 ئاگاداری خشتەی جێناوە لکاوەکان بێت: 

  کۆ  تاک  کۆمەڵە 

 تێپەڕ ڕابردووی  انی/  تان/  مان ی/  ت/  م + قەد ١کۆمەڵەی 

 ڕابردووی تێنەپەڕ  ن / ن / ن ی ـ /  تی/  م +قەد  ٢کۆمەڵەی  

 ن / ن / ن ی ت / ات، ێت یم /  + دە + ڕەگ  ٣کۆمەڵەی 
   انەبردوویڕ 

 تێپەڕ و تێنەپەڕ 

 داخوازی  ـن /   ـ / ـە /  /  ـ  + ب + ڕەگ  ٤کۆمەڵەی 

 

 منوونە:  
 ان( یمان، تان،  ـ ی  ت، کۆمەڵەی یەکەم: )م، کاری تێپەڕ:

 ( + جێناو یــ)کڕ قەد  : کڕین
 (ی : کڕ نەک)  ییـ ، کڕتیـ، کڕ میـ کڕ تاک: 
 ( یان: کڕنەک) یان یـ، کڕتانیـ، کڕ امنیـ کڕ کۆ: 

 
 ن، ن، ن( ی ـ  xت، یکۆمەڵەی دووەم: )م،  کاری تێنەپەڕ: 

 ( + جێناو یــ)فڕ قەد  : فڕین
 یت، فڕ یـیـم، فڕ یـ فڕ تاک: 
 ن ی ن، فـڕـی ن، فڕیــیـ فڕ کۆ: 

*** 
ی جێناو  "ینابێت " هاتبێت، " کۆتاییی یبە "  ،جێناوکاتێک وشەی پێش لە کەوا بێت، 

 ، نموونەی تر:  رێتلەبیر بک
 وت؟ ییـ وت؟ چـ تیوت؟ چ میچ

 وت؟  یانیـوت؟ چـ  تانیوت؟ چ امنیچ

 هات.  ی هات. کۆتایی تهات. کۆتایی م کۆتایی
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 هات.  یانهات. کۆتایی انتهات. کۆتایی امن کۆتایی

 چی؟ هەموو خۆ خوێنە قوربان.   یحەنایی
 

 

٣٦ 
 : (و(، )ف(، )ڤ)  تێکەڵکردنی کێشەی 

ئەو ناوانەی لە زمانە  (مان هەیە، دەبێت Vلە زمانی کوردیدا پیتی )ڤ = 

 :بیاننووسین(یان تێدایە وەک خۆی بە )ڤ( Vڕۆژاوایییەکاندا )
 (، ویکتۆر هۆگۆ )نەک: فیکتور هۆگۆ   ڤیکتۆر هۆگۆ

 ویدیۆ()نەک:  ڤیدیۆ
 )نەک: ولو( ڤۆڵڤۆ

 )نەک: ئەرشیف، ئارشیو( ئەرشیڤ، ئارشیڤ 
 (. ئێوا)نەک:  ئێڤا

 

 

٣٧ 
 ڕۆژانی هەفتە:  

 . یەک شەممە(، دووشەممە )نەک: دوو شەممە(  : شەممە، یەکشەممە )نەک

 

بەاڵم ئەگەر مەبەستامن یەکێک لە ڕۆژەکانی هەفتە بێت ئەوە بەجیا  

 دەینووسین: 
 هەینیی تر دێم بۆ ماڵتان. )تەنیا هەینییەکی تر( من تەنیا یەک 

 من تەنیا یەک شەممەی تر دێم بۆ ماڵتان. )تەنیا شەممەیەکی تر( 

 من تەنیا یەک دووشەممەی تر دێم بۆ ماڵتان. )تەنیا دووشەممەیەکی تر(
 

 دارمیوەکان:

دارهەنار )نەک: دار هەنار(، دارمۆز )نەک: دار مۆز(، دارگوێز )نەک: دار  

 ، دارمێو )نەک: دار مێو( گوێز(
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 (: بەپێی( و ) بە پێی)

 خۆی چوو بۆ الی دوکتۆر. بە پێی  بەجیا: 

 بڕیارەکە جێبەجێی بکە.  بەپێی پێکەوە: 
 

٣٨ 
 (: وناوبەندی )

 ن. او و ن: هەموان: هەموواهەمووان: هەم
و  ( ûوو ( کار دەکاتە سەر بزوێنی درێژی )ابزوێنی )لە وشەی )هەمووان(دا 

ن(، چونکە دوو وا( و دەبێتە )هەمuو دەکاتەوە و دەیکاتە بزوێنی کورتی )کورتی 
ن  اوو( دەخەینە نێوانیان و دەبێتە: هەموبزوێن پێکەوە نانووسرێن، ناوبەندی )

(hemuwanن ووا(. کەچی خەڵک پێیان وایە ئەمەیە )هەمhemûan .) 
    .دوو بزوێن بەدوای یەکتردا نەهاتوون دان(او وکەوا بێت لە وشەی )هەم

 
هەروەها وشەکانی تری وەک هاتووان، ڕۆیشتووان، کەوتووە، بەستووە بە هەمان 

 (.uwa اووشێوەن، واتە پێک هاتوون لە )
 *** 

 (؟ و( یان کورت ) وو ناوبەندی درێژ )
 ( پێکەوە دەلکێنرێن، وەک:)وهەندێک وشەی لێکدراو بە ناوبەندی وەک 

  بێت،برد(. کاتێک کە ناوبەندەکە پاش بزوێن وچۆ، دەستومڕ، هاتو ڕون، مشتو)هێلکە
بەاڵم لەبەر    .دەنگەکەی درێژە بێت،دەنگەکەی کورتە و کاتێکیش پاش نەبزوێن 

( دیاری کردووە، هەر بە یەک )و( وناوبەندمان هەر بە یەک )ئەوەی کە 
 ،چۆ(وولێکدراودا بنووسین )هاتچۆ( پێویست ناکات لە دۆخی ودەیاننووسین: )هات

 هەرچەندە کە نووسینیشی بە هیچ شێوەیەک هەڵە نییە. 
 *** 

 ( مامەڵەی وشەیەکی سەربەخۆی لەگەڵدا دەکرێت: وا)

 دیارە.  وانەبوو،   وابوو،    وانییە، پێم   واپێم  

(  یـ" بەتەنیا نانوورسێت، بە ناوبەندی )ە لە دۆخی ڕانەبردوودا، چونکە "

 ە ی ا: و ەوەیەکرت دێنە تەنیشت 
 



33 
 

 

٣٩ 
 بە هاوەڵناوەوە  کێشەی نووسینی ناو

"  ەوشەی لێکدراو کە بە ناوبەندی " ،وەک پێشتریش لە بەشی ناوی لێکدراودا ڕوون کراوەتەوە
 وەک:   . پێکەوە لێک دەدرێن، پێکەوە دەنووسرێن

 شەوە ەگەنم، مانگەگوڵ
 ەوە تێکەڵ بکرێت. نووسینی ناو بە هاوەڵناو (ی ەبزوێنی )ە لەگەڵ (یەبزوێنی )  بەاڵم نابێت ئەو 

 
  هاوەڵناوەوە بە ناو نووسینی ی (ە)

، بەاڵم بۆشاییی  ەوەئەم بزوێنە دەلکێت بە کۆتاییی وشەیەی یەکەم 

 دەبێت لەگەڵ وشەی دووەمەوە، منوونە: 

 شەوەگەرەمەکە(.  : )نەک گەرمەکە ەشەو 

  بەفرەزۆرەکە(  : )نەک ،زۆرەکە ەبەفر 

 کچەجوانەکە( : )نەک جوانەکە، ەکچ

   چاوشینەکە ەجوان ەبزێو  ەمنداڵ

  منداڵەبزێوەجوانەچاوشینەکە(.  : )نەک
 

، تا پێویست بکات پێکەوە ئەم هاوەڵناوانە لەگەڵ وشەی یەکەمدا، وشەی لێکدراو دروست ناکەن
 دەبنەوە. زۆر دوورودرێژ  ان پێکەوەئەگەر بێت و هەموویان پێکەوە بنووسرێن، وشەک ێن.بنووسر

 
 

٤٠ 
 چەند بریارێکی نوێیی ئایتی لە پەیوەندی لەگەڵ زمانی کوردیدا 

 
 تێبینی:  

بڕیار درا کە هەر نیومەودا   ٢٢/٠٦/٢٠٢٢لە کۆبوونەوەیەکی سەرهێڵی ئایتیدا لە ڕێکەوتی 
 چونکە لە کاتی نووسینیدا سیستەمە ئایتییەکان تێک دەدات. بەکار نەهێنرێت،  

 لێرەدا بەشێک لەو بڕیارانە دەخرێتە بەردەست: 
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 ڕێسا و چەسپاندنی ڕێنووسی زمانی کوردی 

(ێک بۆ زمانی کوردی، وشەدانێک لە وشە ڕاست و  spell checkerبۆ دروستکردنی هەڵەچن )
کردارەکان پێویستن. کلیلی سەرکەوتنی کاری هەڵەچنەکە دروستەکان و گەردانکردنی وشەکان و  

 ئەوەیە کە ئەرکەکانی لەسەر ڕێنووسێکی یەکگرتوو جێبەجێ بکرێن. 
لەسەر ئەو بنەمایانەی کە ئەکادیمیای کورد لە نامیلکەی ڕاسپاردەکانی زمانی کوردیدا دایڕشتووە و  

سی کردوون کاری هەڵەچنەکە ساز بە نموونە و شیکاری لێکی داونەتەوە و با دیاکۆ هاشمیبەڕێز 
 دەکرێت.

لەو گرفتانەی کە پێویستن چار بکرێن و نەمێنن، چ لە نووسراوە ئەلیکترۆنییەکان و چ لەسەر  
 هەندێک تەختەکلیل بریتین لە: 

 
 (. U+200C. بەکارنەهێنانی جیاکەرەوە )١

ناسراوە(، کە لەنێوان وشە و هەندێک لە    Zero Width Non-Joinerالبردنی جیاکەرەوە )بە 
 پیتەکاندا بۆ جوانکاری بە کار هێنراوە. 

 . بەکارنەهێنانی تەقەڵ یان داش لەنێوان دوو وشەدا.٢
پێویستە کە وشە لێکدراوەکان وەکوو خۆیان بنووسرێنەوە، ئەگەر وشەکە درێژ بوو، ئەوا بە بۆشاییی 

 بچووک بکرێنەوە.
 یەکان/کوردییەکان بە خاڵ جیا بکرێنەوە . پیتی کورتکراوە التینی٣

( یان )پدک: پارتی دیموکراتی کوردستان( پێویستە یەک  PDFزۆرێک لە کورتکراوەکان وەکوو )پدف 
 شێوەی یەکگرتوو بۆ نووسینەوەیان بەکار ببرێت، ئەویش دانانی خاڵە لەنێوانی پیتەکاندا. 

 پ.د.ف 
 پ.د.ک 

 
 . هەندێک تێبینیی گشتی ٥

ت و ئەو بڕیارەی ێئەو تەختەکلیالنەی کە کراونەتە بنەڕەت برەویان پێ بدرهەوڵ بدرێت  .1
 مەتدا. وومەت زیندوو بکرێتەوە لە فەرمانگە و بەڕێوەبەرایەتییەکانی حکووحک

هەموو ئەوانەی کە کاری وەرگێڕان دەکەن، پێویستە پابەند بن بە بەکارهێنانی یەک   .2
 تەختەکلیل. 

تەختەکلیلی کوردی و شێوەکانی لەسەر عەرەبی و   هەموو کۆدەکان و پیتە کوردییەکان، .3
ئینگلیزی نێرراوە بۆ گووگڵ، سامسۆنگ، ئەپڵ، هواوی و مایکرۆسۆفت. ئەگەر هەر شوێنێکی 

 تر کە ئەو کۆدانە بەکار ناهێنێت ئاگادار بکرێتەوە و نەخشەی پیت و کۆدەکانی پێ بدرێت.
تەختەکلیلێکی یەکگرتوو، بۆ نووسین بە ڕاست و  وشیارکردنەوەی خەڵکی بۆ بەکارهێنانی  .4

 دروستی و لەپێناو نەهێشتنی هەڵەی ڕێنووس.
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٤١ 
 فێرخوازان چەندپاتەی پرسیار و وەاڵمی 

 

 بەم جۆرە:  کنە  بەم جۆرە 
 اوائخۆر نەک: خۆراوا   .1
 دەستخۆش!  نەک: دەست خۆش!   .2
 ی مەحوی نەک: مەحوی   .3
 دووکمان  هەر نەک: هەردووکامن   .4
 بەسەرچاو  نەک: بەسەر چاو  .5
 پێم وایە   .6

 پێم وا نییە، پێم وا بوو. 

 پێموایە نەک:
 

 بەر مبەرا نەک: بەرانبەر   .7
 وامزانیوادەزانم،  نەک: وام زانی وا دەزانم،   .8
 شەوشاد!  نەک: شەو شاد!  .9

 کاڵ  و  کشت نەک: کشتوکاڵ   .10
 ژوورەوە )ورود( چوونە نەک: چوونەژوورەوە )ورود(   .11
 ئەوان چوونەژوورەوە.  نەک: ئەوان چوونە ژوورەوە.   .12
 دایە  لە ماڵ نەک: لە ماڵدایە   .13
 النیکەم، النیزۆر  نەک: النی کەم، النی زۆر   .14
 مڕ  و  مشت  نەک: مشتومڕ   .15
 دامنا، هەڵمگرت  نەک: دام نا، هەڵم گرت   .16
 رێتددەخوێن نەک: دەخوێرنێت   .17
 بەراورد(تر )پلەی  جوان نەک: جوانرت )پلەی بەراورد(   .18
 پیاوێکیتر )پیاوێکی دیکە(  نەک: پیاوێکی تر )پیاوێکی دیکە(   .19
 یرۆزپ دایکبوونت لە نەک: لەدایکبوونت پیرۆز   .20
 درێژ بیت.  تەمەن نەک: تەمەندرێژ بیت.   .21
 ڕۆژی جیهانی کرێکاران  نەک: ڕۆژی جیهانیی کرێکاران   .22
 بەخێرهاتی.  نەک: بەخێر هاتی.   .23
 بەپێی خۆی چوو.  نەک: بە پێی خۆی چوو.   .24
 پێی بەرنامە. )طبق(  بە نەک: بەپێی بەرنامە. )طبق(   .25
 ناسک  دڵ نەک: دڵناسک   .26
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 یەنیە، نی  نەک: نییە   .27
" کە وشەی لێکدراو وناوبەندی "  .28

" ودروست دەکەن بە شێوەی "

 ": وونەک "  ،دەنووسین

 مڕو برد، مشت و، دەست چۆو هات

 ، هاتووچۆ چۆ   و  هات نەک:

پێکەوە  پێشبەندی لێکدراو   .29

دەنوورسێن، چونکە بەتەنیا  

 واتاکە ناگەیەنن: 

،   لەالی، لەژێر، لەسەر، لەگەڵ

 . لەپاڵ، لەکن، لەتەنیشت

 لەسەر مێزەکە. 

 لەپاڵ دارەکە. 

لە گەڵ، لە سەر، لە ژێر، لە الی، لە تەنیشت،   نەک:
 لە کن، لە پاڵ 

 کرد بێت، هات بێتڕۆیشت بێت،  نەک: ڕۆیشتبێت، کردبێت، هاتبێت  .30
 هەروەک  نەک: هەر وەک   .31
 هەمووجارێ  نەک: هەموو جارێ  .32
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 پاشەکی:
( و  1( و )0لەم دنیای پێشکەوتووەی دیجیتاڵییەدا، هەموو نووسینێک لەسەر بنەمای ) 

بەکۆدکردنە، ڕێنووسی یەکدەست بۆ تۆمارکردن و بەدواداگەڕانیان زۆر پێویستە. دەتوانن  
 بکرێنە بنەمای کاری گەورەتر بۆ داهاتوودا.  

ئەم ڕێنووسە هەوڵێکە بۆ لێکنزیککردنەوەی هەموو دەقەکان، زمان بەردەوام دەگۆڕێت، با  
 ئێمەش بەردەوام خۆمان نووژەن بکەینەوە. 
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 ،  ١پوختەی ڕێنووس، وەشانی 
٢٥/٠٩/٢٠٢١ 

  نوێکردنەوە: دوایین  

٠١/١١/٢٠٢٢ 

 ،  سی زمانی کوردی(و)ڕێنو 

 :لێرەش بە شێوەی سەرهێڵ لە بەردەستدایە

 
 ڕێنووسی زمانی کوردی 

  *** 

 
 بە پ.د.ئێف پوختەی ڕێنووس 
***  

 
diyako.yageyziman.com 

 

 

http://diyako.yageyziman.com/%da%95%db%8e%d9%86%d9%88%d9%88%d8%b3/
http://diyako.yageyziman.com/%da%95%db%8e%d9%86%d9%88%d9%88%d8%b3/
http://diyako.yageyziman.com/wp-content/uploads/2016/03/Puxtey_Renus_Diyako_2021_09_25.pdf
http://diyako.yageyziman.com/

