
  comman..yageyzidiyako هاشمی کۆدوو پاشگری گرنگ لە زمانی کوردیدا، دیا (ناسی...) و   (زانی...)
 

 ( nomy-=   ناسی-)

 ( logy-=   زانی -)
 گری گرنگ لە زمانی کوردیدا شدوو پا

 

 
 هاشمی دیاکۆ   :نووسین

 وەی نوێ. زارا وشە و  ڕۆنانیبۆ گرنگن  ی" دوو پاشگر زانی-" و " یناس-"

دا زۆر بەوردی لە بارەیانەوە "انستیی کوردیز زاراوەی پڕۆژەی مامۆستا کەمال جەالل غەریب لە کتێبی "
مەبەستێکی دیاریکراو دوێت و پاشگر و پێشگرەکان پۆلێنبەندی دەکات و هەر کامەیان بۆ دە

 :مانەوانیی گرنگە بۆ گەشەسەندنی زمانی کوردیهەوڵێکی ز . ئەمە دەکات دەستنیشان

 ( nomy…=  ناسی... ). ١

 :تێنر ێهەد کارەب یز ی نگلیئ ی(nomy-) ،ی بەرەع یمعارف( ە)مجموع رەرانبەب( ناسی...)پاشگری 

 (.astronomy اخترشناسی /فارسی: ستاره شناسی،  علم الفلک /عەرەبی: ) یناسەرێست ەئ

 ( logy…=  زانی...) . ٢

لێرەدا کەڵک بۆیە  بەکار دەهێنرێت. (ی ئینگلیزیlogy-( بەرانبەر )علم(ی عەرەبی یان )زانی...)پاشگری 
چونکە پێشتریش . بوارەکە دەدوێت)علم(ی  کە لە زانست، چونکە بابەتە" وەردەگیرێتزانی..".لە 

 وەکوو:  " بەکار دەهێنرێت. زانی"...وەرگیراوە، ئێستەش پاشگری ن" زانیوشەی زانست لە "

 (. geology شناسی /ینزم )علم االرض / زانیزەوی

  هەر لە وشەی "علم" کەڵک وەردەگیرێت. لە زمانیزۆر جار دوو پاشگرەکە دا بۆ هەر لە زمانی عەرەبی
 .شناسی" کەڵک وەردەگیرێت.  "..  تەنیا لە ارزۆر ج بۆ هەردوو پاشگرەکەفارسیدا 

دەتوانین زاراوەکان جیا  ورووپایییەکان ڕێک وەک زمانە ئبەاڵم لە کوردیدا چونکە دوو پاشگرمان هەیە، 
 واتاکان تێکەڵ نەکەین.و   هەر مەبەستێک یەکێکیان بەکار بهێنین بۆ وبکەینەوە 
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 : (nomy…=  ناسی...)پاشگری ەی زانستی به زاراو  .١

 ئینگلیزی  یفارس  عەرەبی  کوردی 
 Agronomy ی بزرشناس علم الزراعة ی ناسڵکشتوکا

 Astronomy یاخترشناس علم الفلک ی ناسەرێست ەئ

 Gastronomy خوراک شناسی فن األكل  یناسراکۆخ

 Taxonomy ی رده شناس علم التصنیف  ناسی پۆلێن 

 

 : (logy…=  زانی ... ) بە پاشگری  زاراوەی زانستی .  ٢

 ئینگلیزی  فارسی عەرەبی  کوردی 
 Bacteriology شناسی  باکتری الجراثیم علم زانی بەکتریا

 biology شناسی  زیست األحياء علم  زانیزیندە

 Cardiology شناسی  قلب اقلب  علم زانی دڵ

 Cytology شناسی  سلول الخالیا  علم زانیخانە

 Dermatology شناسی  پوست الجلدية االمراض علم زانیپێست

 Gastroenterology هاضمه دستگاه امراض علم الهضمي  الجهاز علم زانیهەرسەندام

  Geology ین شناسیزم علم االرض  زانی زەوی

 Haematology شناسی خون الدم علم زانیخوێن

 Histology شناسی  بافت النسیج علم زانیشانە

 Immunology شناسی  ایمنی المناعة علم زانی بەرگەگری

 Microbiology میکروبیولوژی  الدقیقة االحیاء علم زانی وردەزیندەوەر 

 Mycology شناسی قارچ الفطریات  علم زانیقارچک

 Mycology شناسی قارچ الفطریات  علم زانیکارگ

 Nephrology شناسی  کلیه الکلیة علم زانیگورچیلە

 Neurology اعصاب طب شناسی، پی األعصاب  علم زانیمار ده

 Odontology شناسی دندان االسنان علم زانی ددان

 Oncology شناسی  تومور الورام  علم زانیلووە

 Ophthalmology پزشکی چشم العیون طب چاوپزیشکی  ، زانیچاو

  Palaeontology نە شناسی دیری   إحاثة زانیبەبەردبوو

 Parasitology شناسی  انگل الطفیلیات علم زانیمشەخۆر 

 Parasitology شناسی  انگل الطفیلیات علم زانیمێمڵە

 Pathology شناسی  آسیب االمراض  علم زانینەخۆشی
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 Pharmacology داروشناسی الدوائیات زانی دەرمان

 Physiology اعضا كارایی علم لوژی،فیزیو الفيزيولوجیا  زانی ندامکاره

 Psychology روانشناسی النفس علم زانی روونده

 Radiology پرتوشناسی  االشعة  علم االشعاع، علم زانیتیشک

 Rheumatology روماتولوژی الرثية علم زانی باداری

 Seismology شناسی لرزە شناسی، زلزله الزالزل علم زانیبوومەلەرزە

 Sociology ه شناسیعجام جتماع م االلع زانی کۆمەڵ

 Traumatology شناسی  ضربت الکلوم بحث زانیبرین

 Zoology شناسی جانور  علم الحیوان زانی گیانەوەر 

 

 

 : "ics"پاشگری 
بۆ . وەردەگیرێت "زانی"... یپاشگر  ەل کەڵک ،زانستییە یکە مەبەستەکە هەر بوار چون "ics"بۆ پاشگری 

 نموونە: 

 (Genetics: علم وراثت / ارسی: علم الوراثة / فەبیەرع) زانیبۆماوە

 (Kinetics: سینتیک / ارسیف: علم الحرکة / بیەرەع) زانیجووڵە

 (Atomics: علم ذره / ارسیفالذریات / : ەرەبیع) زانیگەردیلە

 (Optics/  نورشناسی: ارسیف /بصریات: ەرەبیع) زانیبینیایی

 

 کەڵک وەردەگیرێت: وەک:  "زان"...لە پاشگری  ،"ist"پاشگری بۆ ە ش، واتپسپۆڕی بوارەکەبۆ 
 ( chemist /یمیدان ش /، کیمیایی یئعلم کیمیایاگەر )= کیم کیمیازان

 ( biologist / شناس زیست /، بیولوجی عالم باالحیاة احیائیزیندەوەرزان )

 

 *** 
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 پوختە: 
اواز بەکار  ناسی" و "زانی" بۆ مەبەستی جیگری "ت وەک ئەم نموونەیەی خوارەوە دەتوانین پاشکەوا بێ

 بهێنین: 
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