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 پۆلدا دابەش دەبن: سێهەڵە ڕێنووسییەکانی زمانی کوردی بە گشتی بەسەر 

 پیت و مۆرفیمدا(  هەڵە لە ئاستی ١

 وشەسازیدائاستی  ە لەڵ( هە٢

 هەڵە لە ئاستی ڕستەسازیدا( ۳

پاشان دەچینە  رێن،ئەگەری ڕوودانیان هەیە باس دەکسەرەتا ئەو هەاڵنەی کە لە ئاستی نووسینی پیتەکاندا 

 .و لە کۆتاییشدا هەڵەکانی ئاستی ڕستەسازی باس دەکەین سەر هەڵە لە ئاستی نووسینی وشەدا

 

 هەڵە باوەکان لە ئاستی پیت و مۆرفیمدا
 

 و ڕێزبەندییەکەیان بەم شێوەی خوارەوەیە: پیتی هەیە ٣٤زمانی کوردی  

 ی، ێ ،ھ  ، ا، ب، پ، ت، ج، چ، ح، خ، د، ر، ڕ، ز، ژ، س، ش، ع، غ، ف، ڤ، ق، ک، گ، ل، ڵ، م، ن، و، وو، ۆ، ە،ـئ          

ەندی هێامیە هیچ هێامیەکی دیکەی تێدا دەرناکەوێت. بۆیە پێویستە پاب و چوار سیڕێنووسی یەکگرتووی کوردیی ئێستامان بەدەر لەم  

 ڕەچاوکردنی ئەم بنەما سەرەتاییە بین و هێامی دیکە لە ڕێنووس زیاد نەکەین. 

بۆ تەخان نەکراوە لە نووسیندا.   پیتێکیچ  «ɨ» یمی بزرۆکەنفۆنیمن و فۆ  حەوتلە الیەکی دیکەوە فۆنیمەکانی کرمانجیی ناوەڕاست سی و  

شێوە پیشان دەدرێن. هەرچی دیفتۆنگیشە لە زمانی کوردیدا پیتی سەربەخۆی  یەکبە « y»و « i»و هەروەها فۆیمەکانی « w»و « u»فۆنیمەکانی 

 بۆ تەرخان نەکراوە. 

ی بە هۆی یاسا تایبەتییە دەنگناسییەکانی زمانی کوردی زۆرترین پاشاگەردانی لە ڕێنووسی کوردیدا لەم بوارەدا هاتۆتە ئاراوە کە بەم شێوە 

 پیشان دەدەین. و شێوازی دروستیانخوارەوە هەڵە باوەکان 

 

 «وو»و « و»نووسین و لێک جیاکردنەوەی پیتەکانی 

 

کە لە سەرەتا و ناوەڕاست و کۆتایی وشەدا دێت وەک: ورگ، « wو »پیشاندەری دوو فۆنیمە لە زمانی کوردیدا یەکەم فۆنیمی واوی بێدەنگ  «و»پیتی 

ئەم فۆنیمە تەنیا لە ناوەڕاستی وشەدا دێت وەک: « uو »واوە واتە دەنگداری کورتەانی دەدات فۆنیمی ئاولەمە، چاو. فۆنیمی دووهەم کە ئەم پیتە پیش

 . ، گوڵکوڵ

 .؛ وەک: سوور، شووپیتێکی دەنگدارە کە لە ناوەڕاست و کۆتایی وشەدا دێت ،واوی درێژ« ûوو »پیتی 

 

 هەڵەی باو:

 «ûوو » و « uو »لێک جیا نەکردنەوەی 

  .لە جێی یەکرتی بەهەڵە نەنوورسێن جیاوازن بۆیە دەبێت زۆر بەوردی سەرنج بدەین کەئەم دوو پیتە پیشاندەری دوو فۆنیمی 

 :منوونە 

 کوڕ واتە منداڵی نێرینە

 [١]وڵو کووڕ واتە ق

 :منوونە 

 .رهاتوه سه بهو ئێستاش نازانن چی   کردوه شتى بۆ موسڵ  ی عێراق گهیڕی تایف ی شه رمه گه  له   :ەهەڵ

 . رهاتووه سه بهو ئێستاش نازانن چی   کردووه شتى بۆ موسڵ  عێراق گه یتایفیڕی  ی شه رمه گه  له :ڕاست

و هەروەها دەکرێت  بەکار بهێرنێت.« uو »بە هەڵە « ûوو »پیتی کردنی هەڵەی وشە کوردییەکاندا بێت و لە جێی ی بێژەدەکرێت ئەم هەڵە لە ئەنجام

بۆ بەر  نەکراو پەنابردنەرە بۆ دروست نووسینی وشەی گەردانباشرتین ڕێگەچا بهێرنێت.بەکار « uو »لە جێی « ûوو » واتەپێچەوانەکەشی ڕوو بدات 

 ڕێنووس
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بنوورسێن بۆ « وو»دەنوورسێت دەبێت گشت وشەکان کە لەم وشە دادەڕیژرێن هەر بە « وو»هەروەها کاتێک ڕەگی وشەیەک بە   .متامنەفەرهەنگی جێ

 .دیسان بە هەمان شێوەیە« و»پیتی 

 ڕوبەر، ڕوکار، ڕو   :هەڵە

 ڕوو، ڕووکار، ڕووبەر :ڕاست

 

 هەڵەی باو:

تای وشە بە پیتی دەنگدار ئەمەش لەسەر ئەو ڕاستییەوە دێت کە سەرەدەنوورسێت. « و»لەسەرەتای وشەدا تەنیا بە یەک « wو »واوی بێدەنگ  پیتی

 ناکات. دەست پێ

 ووشە، وورگ، وورچ   :هەڵە

 وشە، ورگ، ورچ :ڕاست

یش ان، کە ئەو دواتر باس دەکەین نڕوو دەد« uو »  نیلە پەیوەندی لەگەڵ نووسی شە و ڕستەدانووسینی و  ەکانیباوی دیکە کە لە ئاست دوو هەڵەی

 .و واوی ناوگرە پەیوەندیواوی نووسینی 

 

 «ڕ»و « ر»نووسینی پیتی 

 :هەڵەی باو

بەکارناهێرنێت لە سەردەمێک لە مێژووی نووسینی کوردیی ناوەڕاستدا هەڵەیەکی « ر»سەرەتای وشەی کوردیدا فۆنیمی  لەسەر ئەو بنەمایە کە لە

 ەگەلەسەیری ئەم منوون«. ر»نووسیویانە  هاتبێت« ڕ»ئەویش ئەوەیە کە لە سەرەتای وشەدا هەر جێیەک کە  ؛بەرچاو کراوە کە تا ئێستاش بەردەوامە

 بکەن.

 رێبوار رێگە، رمان، رازان   :هەڵە

 ە، ڕمان، ڕازانڕێبوار، ڕێگ :ڕاست

 

 

 هەڵە باوەکان لە ئاستی وشەسازیدا
 

لەم ئاساتەدا. ناساینی مۆرفیمەکاان و یاسااکانی ئااوێنە بوونیاان لە  یەکەم هەنگااوە باۆ دروسات نووساینلەسەر بەشە پێکهێنەرەکاانی وشاە  زانیاری

ەچیانە پێکهێنانی وشەدا کلیلی چارەسەری هەڵەکانی ئەم ئاستەیە. سەرەتا باس لە وشەی داڕێژراو لە هەموو بەشەکانی ئاخاوتندا دەکەین و پاشان د

 سەر دروست نووسینی وشە لێکدراوەکان

. 
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 ژراوێنووسینی وشەی داڕ 
 

 ڕێژراووشەی دا

 :ژراو پێکەوە دەنوورسێتێەیەکی داڕ هەموو وش 

 دارستان، ئاسنگەر، هەڵووکێن، داسولکە :ڕاست

 

 ناوی چاوگی داڕێژراویش وەک دیکەی وشە داڕێژراوەکان پێکەوە دەنوورسێت. 

 دان، هەڵ دان،  لێ دان، لێ   :هەڵە

 لێدان، هەڵدان  :ڕاست
 

و ناوگر و  باشرتین ڕێگە بۆ ئەوەی خۆمان لە هەڵە نووسینی وشەی داڕێژراو ببوێرین، ئاگاداربوونە لە مۆرفیمە وشەداڕێژەکانی زمانی کوردی بە پێشگر

 پاشگرەوە. 

 

 نووسینی وشەی لێکدراو
 

 .ەکە دەدرێنە پاڵ یەکرتی و پێکەوە دەنوورسێنئەگەر یەکەم وشەی، وشە لێکدراوەکە بە تیپە نەلکاو کۆتایی هاتبێت، ئەوا دوو بەشی وشە لێکدراو 

 دار بەڕوو، چاو کاڵ، پەڕۆ کۆن، شا توو   :هەڵە

 داربەڕوو، چاوکاڵ، پەڕۆکۆن، شاتوو :ڕاست

 .جیا بنوورسێنەی پێکەوە و جیابەئەگەر وشەی یەکەم بە پیتی لکاو کۆتایی هاتبێت، دەکرێت لەم بارەدا وشەی لێکدراوە بە دوو شێو 

 گڕ، نووک تیژ، ماسی گرەدەنگ  :ڕاست

 دەنگگڕ، نووکتیژ، ماسیگرە :ڕاست

 ساز کرابێت، وشە لێکدراوەکە پێکەوە دەنووسین.« ەو»و « او»و « ە»ئامرازەکانی ئەگەر وشەی لێکدراو لە ڕێی 

 بەردە پێ، دەسکە چەقۆ، بانەو بان، ساڵە و ساڵ، پشتاو پشت   :هەڵە

 ساڵ، پشتاوپشتبەردەپێ، دەسکەچەقۆ، بانەوبان، ساڵەو  :ڕاست

لێکدراو ساز دەکات، وشەکە هەمووی پێکەوە -ت و وشەیەکی داڕێژراوو دوو وشەی سەربەخۆ پێکەوە دەلکێنێئاراوە  کاتێک وەک ناوگرێک دێتە« و»

 دەنووسین:

 کشت و کاڵ، گفت و گۆ، هات و چۆ   :هەڵە

 کشتوکاڵ، گفتوگۆ، هاتوچۆ :ڕاست

 

 وشەی داتارشاو

 داتاشین، واتە فڕێدانی بڕگەیەکی دوو وشە لێکدراوەکە، بووبێت بە وشەی لێکدراو، پێکەوە دەیاننووسین وەک:ئەگەر وشە لێکدراوەکە بە 

 بۆگەن، باگوردان ،مرواری نیوەڕۆ

 .دەست پێبکات هەمزە نانووسین« ئ»ئەگەر وشەی دووهەم بە هەمزە  :١ یهەاڵوارتە 

 بەرد+ئاش= بەرداش

 ناو+ئاخن=ناواخن

 خۆش+ئاو= خۆشاو

لە « ە»ن یدەست پێبکات لە کاتی پێکەوە نووسینیان دەتوان« ئ»کۆتایی هاتبێت و وشەی دووهەم بە « ە»ئەگەر وشەی یەکەم بە  :٢ یهەاڵوارتە 

 ن.یلە سەرەتای وشەی دووهەم نەنووس« ئ»کۆتایی وشەی یەکەم و 

 بە ئەو= بەو

 لە ئێرە= لێرە

 بە ئەوان= بەوان
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 نووسینی ژمارە

خاڵی  ؛ێن و دەبێت یەکگرتووییەک چێ ببێتیەکەم ئەوەی کە نابێت ژمارەکان بە شێوەی ناوچەیی بنوورس :دوو خاڵ گرنگنبۆ نووسینی ژمارە   

  .نووسینەوەی پێکەوەنووسین و جیای نووسینی  ژمارەکانە لەبار یدووهەمیش چۆنیەت

هەژدە، نۆزدە، بیست، بیست و  ڤدە،چواردە، پازدە، شازدە، حەزدە، هەشت، نۆ، دە، یازدە، دوازدە، سیا یەک، دوو، سێ، چوار،پێنج، شەش، حەوت،

هەزار، هەزار و یەک، هەزار و سەد و  دووسەد، سێسەد، چوارسەد، پێنجسەد، شەشسەد، حەوتسەد، هەشتسەد، نۆسەد، یەک، سەد، سەد و یەک،

 ملیۆن، ملیاریەک، 

ۆیەم، دەیەم، یازدەیەم، دوازدەیەم، سیازدەیەم، چواردەیەم، پازدەیەم، یەکەم، دووەم، سێیەم، چوارەم، پێنجەم، شەشەم، حەوتەم، هەشتەم، ن

 شازدەیەم، حەڤدەیەم، هەژدەیەم، نۆزدەیەم، بیستەم، بیست و یەکەم، سەدەم، هەزارەم، ملیۆنەم، ملیارەم

ازدەیەمین، دوازدەیەمین، یەکەمین، دووەمین، سێیەمین، چوارەمین، پێنجەمین، شەشەمین، حەوتەمین، هەشتەمین، نۆیەمین، دەیەمین، ی

سیازدەیەمین، چواردەیەمین، پازدەیەمین، شازدەیەمین، حەڤدەیەمین، هەژدەیەمین، نۆزدەیەمین، بیستەمین، بیست و یەکەمین، سەدەمین، 

 هەزارەمین ، ملیۆنەمین، ملیارەمین

 

 هەڵە باوەکان لە ئاستی ڕستەسازیدا
 

زەکان لێرەدا باس یکردنی کار و فرێگەردانکێشە پەیوەندیدارەکان بە  .دەدەنتایبەت سەرهەڵ ز و ڕستەشدا کۆمەڵێک خاڵییلە کاتی نووسینی فرێ

 دەکەین.

 پەیوەندی ی«و»گرفتی نووسینی 

ێ، چیا من و تۆ، ئێرە و ئەو  بەکار دێت؛ بۆ منوونە: ، جێناو، ئاوەڵناو، ئاوەڵکار، ژمارە و ڕستە ناو چەندپەیوەندی بۆ سازکردنی پەیوەندی لە نێوان  ی«و»

 و چرۆ، گوڵ و باخ، باش و خراپ، بەباشی و بەخێرایی، من ڕۆیشتم و ئەو هات، سێ و چوار،...

 هەر وەک لە هەموو منوونەکاندا دەبینن واوی پەیوەندی وشەیەکی سەربەخۆیە و بە هیچ کام لە وشەکانەوە نالکێت. 

 

  هەڵەی باو:

جێی شەی یەکەمەوە بلکێت بۆ منوونە لەدەنگدار کۆتایی بێت، دەبێت واوی پەیوەندی بە و هێندێک کەس پێیان وایە ئەگەر وشەی یەکەم بە پیتی 

بنوورسێت « من و تۆ»جێی ەی دووهەمەوە بلکێت بۆ منوونە لە؛ و کاتێکیش بە پیتی بێدەنگ کۆتایی دێت بە وش«ئیرەو ئەوێ»بنوورسێت « ئێرە و ئەوێ»

 بەجیا بنوورسێت. هەمیشەوشەیەکی سەربەخۆیە دەبێت  بەاڵم لەبەر ئەوەی کە واوی پەیوەندی«. تۆ من و»

 و چرۆو ئەوێ، چیامن وتۆ، ئێرە :  هەڵە

 من و تۆ، ئێرە و ئەوێ، چیا و چرۆ :ڕاست

 « ی»ئامرازی پەیوەندی 

 نەوەی چەند وشە پێکەوە بەکار دێت. بۆ منوونە: براکەی من، هەیاسەی زیو، کاڵەکی گەییوئەم ئامرازە بۆ بەست

 :هەڵەی باو

کۆتایی دێت و « ی»کەم بە پیتی کردن خاڵێکی سەرنجڕاکێشیان تێدا نەبوو کە هەڵەیان تێدا بکرێت. کاتێک وشەی یە منوونانەی ئاماژەمان پێ ئەم

 :سەیری ئەم منوونانە بکەن .کە بنووسین«ی»دەبێت هەر دوو  ،دوو وشەکە پێکەوە دەبەسرتێنەوە« ی»ی یڕێی ئامرازی پەیوەندلە

 تی گەل، دڵپاکی ئەوان یەیەک   :هەڵە

 تیی گەل، دڵپاکیی ئەوانیەیەک :ڕاست
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 نووسینی کاری گەردانکراو

 کاری ناسادە

.  کاری لێکدراو بەبێ بوونی پێشگر:١

 وەک: دەست گرتن، خەم خواردن، دەست لێدان

 لە کاتی گەردان نەکردندا هەم بەجیا دەکرێ بنوورسێت هەم پێکەوە، وەکوو: دەستگرتن، دەست گرتن.

 بەشی یەکەم بە جیا دەنوورسێت. جێناوی لکاو بە بەشی یەکەمەوە دەلکێت. لە کاتی گەردانکردندا هەمیشەبەاڵم، 

 خەم دەخوات، دەستی دەگرێت، دەست دەگرن :اوگەردانکر 

. کاری داڕێژراو بە یەک پێشگر:٢

 وەک: هەڵگرتن، دابڕین، دانان، ڕۆنان

. بەاڵم لە کاتی گەردانکردندا، جیا لە یەک وەکوو منوونەکانی سەرەوە دۆخی چاوگدا پێکەوە دەنوورسێنلە کاتی گەردان نەکردندا و لە  ئەم کارانە

 دەنوورسێن:

 کرد بوو، وای پێچا، وا زنا، هەڵی تەپاند، هەڵ نا، دای بڕی، دای گرت، دای : هەڵیاوگەردانکر 

.  کاری داڕێژراو بە دوو پێشگر:٣

 ، تێک هەڵپێچانهەڵگرتن، لێ دابڕین، پێ هەڵکاڵین پێ

 دادەنرێت و ئەوەی دەمێنێتەوە پێکەوە دەنوورسێت. بۆشاییجێناوی لکاو پێکەوە دەنوورسێن،  و لە هەموو بارێکدا پێشگری یەکەم

 : پێی هەڵگرت. لێی دابڕی، پێی هەڵکاڵی، تێکی هەڵپێچاناوگەردانکر 

.  کاری لێکدراو بە ناوێک و پێشگرێک:٤

 یەکەمەوە هات ئەوا جێناو بە وشەی یەکەمەوە کە ناوە دەلکێت و ئەوەی دەمێنێتەوە بەجیا دەنوورسێت.ئەگەر جێناو لە دوای وشەی 

 وەک: ڕووی هەڵامڵی، دەستی پێدا هێنا.

. پێشگری یەکەم بە جیا بنوورسێت. دەبێت : کاری لێکدراو بە ناوێک و دوو پێشگر ٦

   هەڵامڵی قۆڵی لێ :وەک

 بە بەشی دوا خۆی دەلکێت بەاڵم لە بەشی پێش خۆی جیا دەنوورسێت و نالکێت. :  پیتی "ب' هەمیشە.کاری ئەمر٧

 وەک: پێیدا بکێشە، لێ بکەرەوە. 

. .دەلکێت بەاڵم لە بەشی پێش خۆی جیا دەنوورسێت و نالکێت ەوەهەمیشە بە بەشی دوا خۆی «ن»ی :  پیتکاری نەفی ٨

 .نادات ، دەستی تێوەرپێیدا ناکێشێت، لێ ناکاتەوە وەک:

. .دەلکێت بەاڵم لە بەشی پێش خۆی جیا دەنوورسێت و نالکێت ەوەهەمیشە بە بەشی دوا خۆی «م»ی پیت: کاری نەهی ٩

 ، پێیدا مەکێشەمەکەوە لێ :وەک 

.  هەمیشە دەلکێت. کاری "ە"، "یە":١٠

 بردوویە، بووە، نییە

.  هەمیشە دەلکێت.  پاشگری "ەوە": ١١

 ەوە، بووەوەیەوە، گواستییبردی

. " دەنوورسێت. بوو+وەوە=بووەوە، چوو+وەوە=چووەوەولکانی پاشگری "وەوە" بە ڕابردووی سادەی "بوون"، "چوون" هەمیشە بە "و  ١٢
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 چەند خاڵی دیکە

 « دان»نووسینی ڕابردووی کاری  

تێکەڵ بکرێت. « لە...دا»، هەڵەی باو ئەوەیە کە ئەم حاڵەتەی کارەکە لەگەڵ بەشی دووهەمی ئامرازی «دا»دەبێت « دان»ڕابردووی سادەی کاری 

 بوو بەجیا دەنوورسێت دەنا پێکەوە دەینووسین.« دان»ڕابردووی سادەی کاری   «دا»ئەگەر 

 وەک: لە ئێوارەدا، تیرێکی لە دڵی دا 

 «یەک» و «ێک»ازەکانی نەنارساوی نووسینی ئامر  

 وەردەگرێت.« ێک»ئەگەر وشەیەک بە پیتی بێدەنگ کۆتایی هاتبوو بۆ نەنارساوکردن ئامرازی 

 وەک: مرۆڤێک، ڕۆژێک، داسێک

 وەردەگرێت.« یەک»بەاڵم ئەگەر وشەی یەکەم بە پیتی دەنگدار کۆتایی هاتبوو ئامرازی نەنارساویی 

 وویەکوەک: ئێوارەیەک، هەڵۆیەک، بەڕ 

 «تر»نووسینی وشەی  

 بێت بەجیا دەنوورسێت.« دیکە»بە واتای « تر»ئەگەر 

 وەک: کەسێکی تر، ڕۆژێکی تر

 بەاڵم ئەگەر بۆ بەراوردی ئاوەڵناو بێت بە ئاوەڵناوەکەوە دەلکێت:

 وەک: جوانرت، باشرت، باشرتین
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