
 

 

 
دي   ي  ن  احسان  الز ب   حسي 

 

 مقدمة

. ,  فقط  ركز د تعلمها وسهلة التعلم اذا انت ترٌ ةان اللغة الكردٌة بسٌط  

 

 غير مسموح بأخذ محتويات الكتاب  الحقوق محفوظه للمؤلف

 

 

 بعض المالحظات في اللغة الكردية

1مالحظة   : 

مثل فً اللغة الكردٌة حروف غٌر موجودة فً العربٌة : 

 فً االنكلٌزي p پ ٌلفظ مثل

 فً االنكلٌزي ch چ ٌلفظ

ٌلفظ ڤ  v فً االنكلٌزي 

 فً االنكلٌزي g گ ٌلفظ

كما فًژ ٌلفظ اش او   pleasure 

 



 

 

2مالحظة   : 

 : وفي العربية حروف ليست موجودة في الكردي مثل

 ذ حٌث ٌلفظ ز فً الكردٌة

 ض وٌلفظ ز فً الكردٌة

 ظ وٌلفظ ز كذلك

 ث ٌلفظ س فً الكردٌة

 ص ٌلفظ س فً الكردي

 ط ٌلفظ ت فً الكردٌة

 

3مالحظة   : 

 حرف الراء نوعين من حيث اللفظ

 ر : راء خفٌفة مثل برو

 

ۆ: ثقٌلة ومشددة كما فً بر 7تحتها  اء  ر  

 وكذلك الالم ل

 ل : خفٌفة مثل الو = شاب

= سنة ڵ: ثقٌلة مثل سا ڵ  

  

 التشدٌد فً الكردي حٌث ٌكرر الحرف عند التشدٌد

 مه ككه = مكة

 كهه للة = جمجمة



 

 

 

4مالحظة   : 

الحروف الصوتٌة وبدونها الحركات مثل الضمة والفتحة والكسرة ٌقابلها بالكردي حروف خاصة تعرف ب

 : الٌمكن تلفظ الكلمة بشكل صحٌح وهً

 u = و

 o = ۆ

 i = ى

 e = ێ

 a = هـ

 حٌث كلمة قلم بالعربً تكتب قه له م

نێوزٌن بالعربً تكتب ز  

 وهكذا

 حٌث الحرف )و( ٌقابل الضمة بالعربً

 وحرف )ي( ٌقابل الكسرة بالعربً

 وحرف )هـ( ٌقابل الفتحة بالعربً

 

 

 

5 مالحظة  : 

 : تستبدل التاء القصٌرة بالعربً بتاء طوٌلة فً الكردي مثل

 حٌاة = حه ٌات

 امانة = ئه مانه ت



 

 

 

6مالحظة   : 

 : تكتب االلف المقصورة على شكل الف طوٌلة فً الكردي مثل

 عٌسى = عٌسا

 لٌلى = له ٌال

 

 

 : والعالقة بين الحروف الصامتة والصائتة هي انه كل حرف صامت يصوت بحرف صائت مثل

 ن الصامت ٌصوت باحد الحروف الصائتة كـ)وو( فٌصبح نوو

ٌندمج مع صوت المقطع االول كحرف ساكن وقد ٌوجد حرف صائت بٌن حرفٌن صامتٌن فالحرف االخٌر 

 : مثل

 نان , ناو , پاك

 الضمائر

 من = انا

 تو = انت

 ئه مه = هذا , هذه

 ئه وة = ذلك , تلك

= اولئك ئه وانة  

 امانة = هوالء

 ئه ٌمة = نحن

 ئه ٌوه = انتم

 



 

 

 

 

 

 اٌىٍّبد/ ٚٚؽٗ ٞ وبْ
 

 ثٗ س٠ض/ اٌغ١ذ اٚ ع١ذٞ

 وِٛبسٞ/ جّٙٛس٠خ

 عٗ سٚن/ سئ١ظ

 ٔٗ ِبٚا/ ٌُ ٠جمٝ اٚ ٌُ ٠زجمٟ

ٔٗ وٗ ٠ؾزٛ/ غ١ش ِٛجٛد رمبي ػٓ اٌغؤاي ػٓ اٌحبجخ اٚ اٌغؤاي ػٓ ؽٟ ِؼ١ٓ ٚرىْٛ االجبثخ ثٙب 

ش ِٛجٛدرؼٕٟ اْ اٌؾٟ غ١  

 ٔب١٠ٗ/ ٌُ ٠حضش

 ئٗ َ وبد ثبػ/ ِغبء اٌخ١ش 

 ٘ٗ ِٛ/ وً

 ثٗ عٗ س عٗ سَ/ ػٍٝ ساعٟ

 خٛػ ٠ٚغزٟ/ ِؼضح اٚ ػض٠ض

 ١ّ٘ٓ/ ٘بدئ اٚ ِزٛاضغ

 د١ٌش /ؽجبع

 ٘بفبي/ صذ٠ك

 ث١ٛٔذ/ ارصبي

 دٖ ٔه/صٛد

 ٘ٛٔش/ فٓ

 ٘ٗ ٚٔش ِٗ ٔذ/ِطشة

 وٛسأٟ/ اغبٟٔ

 ٌٗ جٛٞ/ اٞ أذ ٌٍغؤاي ػٓ ِبوٓ اٌؾخص

شوٟ/ دثىخ٘ٗ ٌج  

 ئبٕ٘ه/ حفٍخ

 ئب ِبدٞ وشد/ ٠ّزحٓ اٚ اِزحبْ

 خٛا/ ٔبَ

 خَٛ خٛٞ/ ؽب٘ذ حٍُ



 

 

 عٗ س وٛد/ ٔجبح

اٚ ٔٗ ؽزٛا /عمٛط اٚ سعٛة -وٗ فزٛا  

 جٗ صْ/ ػ١ذ

 جٗ صٟٔ ث١شٚص ث١ذ / ػ١ذوُ ِجبسن

 عبي / عٕخ

 ِبٔه/ ؽٙش

 حٗ فز١ٟ/ اعجٛع

 ػٗ ص٠زٟ دا/ ٠ؼٕٟ ػزثزه ٠ٚبٞ اٚ رؼجزى٠ٛبٞ

ٚ ر٘تسٚؽذ/ ساح ا  

 عٛاس ثٛ/ صؼذ 

 ٖٚ سٞ وشد/ حصً اٚ ٚافك اٚ اخز

 ثبسٖ / فٍٛط

 جبالن/ ّ٘بَ

 س٠ىالَ/ اػالْ

 ثبؽزش / حغٓ

 ١ُِ وٛسجٟ / صبحجخ ظف١شح اٌؾؼش اٚ اٌىص١جخ

 ث١ٕشٖ/احضبس

 ٔبسدٖ َ /اسعٍذ اٚ اسعً

 صٚٚسٖ/ غشفخ

 ١ِٛاْ/ ض١ٛف اٚ خطبس

 ٚٚؽٗ ٞ/ وٍّخ

 ١ٕٟٙٔ/ عش

 دٖ سجٖٛٚ/ خشج

أزخبة٘ٗ ٌجضاسد/   

 ٘ٗ ٌجضاس٠ٗ رٟ/ ِٕزخت

 رٛص٠ه/ ل١ًٍ

 داٚارئٙىبد/ ٠طٍجه اٚ ػٕذِب ٔخجش احذ ِب اْ اٌؾخص اٌفالٟٔ ٠طٍجٗ

 ثبساْ/ ِطش
 ثٗ ٘بس/ سث١غ

 ٔبِٗ وٗ د/ سعبٌزه اٚ سعبٌخ

 رٗ ِبؽٟ وشد/ ؽب٘ذٖ

 جبٖٚ س٠ُ ثىٗ/ أزظشٟٔ



 

 

 عٗ ٠ش ئٗ وُ/ اؽٛفٗ اٚ اثحث ػٕٗ

 دٚص٠ٗ َ ِٛ/ ٚجذٖ

زّبعوٛثٛ ٔٗ ٚٞ/ اج  

 ٌٗ وٗ ي/ ِغ

 ٔٗ سٚؽٗ رٛ/ ٌُ ٠ز٘ت

 عالٚ/ عالَ اٚ رح١خ

 س٠ض/ رمذ٠ش

 س٠ض عالٚ/ رح١خ ٚرمذ٠ش

 ٌٗ وٗ ي س٠ضدا/ ِغ اٌزمذ٠ش
 ٔبصن= اٌشلٗ    

    *** 

 جٛاْ= ج١ٍّخ    

    *** 

 اصاد= اٌحش٠خ    

    *** 

 ٘ٛصاْ = ؽؼش    

    *** 

 ال٠ٚٓ = اٌٛع١ُ    

    *** 

 خالد = ٘ذ٠خ    

    *** 

 ثٙبس= سث١غ    

    *** 

 ٘بف١ٓ= ص١ف    

    *** 

 دٌف١ٓ = اٌمٍت اٌّحت    

    *** 

 جٕبس= اٌؾجشح اٌؼب١ٌٗ    

    *** 

 ج١ٙبْ= د١ٔب اٚ ػبٌُ    

    *** 

 ٘الد = ؽشٚق    



 

 

    *** 

 ؽ١ش٠ٓ = حٍٛح    

    *** 

 وبص٠ٓ= ا٠ٓ اٌح١بح    

    *** 

 وٛفبْ = احضاْ    

    *** 

 ٘فبي= صذ٠ك    

    *** 

 ١٘فٟ = سجبء    

    *** 

 ؽ١الْ = ص٘شح فٟ حضٓ اٌججً    

    *** 

 ؽ١ٍش = ٔٛع ِٓ االص٘بس    

    *** 

 ١ٔشوض= ص٘شح إٌشجظ    

    *** 

 ث١شٚص = ِجبسن    

    *** 

 ص٠بْ = ح١بح    

    *** 

 ١ٍ١٘ٓ= ػؼ    

    *** 

 ف١بْ = ِحجخ    

    *** 

= حت اف١ٓ      

    *** 

 ٘ٛؽ١بس = صبحٟ    

    *** 

 ٔش١ِٓ = سل١مٗ    

    *** 

 سٚٔذن = دِؼٗ    



 

 

    *** 

 عٛص = ٚػذ    

    *** 

 ث١ّبْ = ػٙذ    

    *** 

 جٛر١بس= فالّح    

    *** 

 عٗ سثبص=جٕذٞ    

    *** 

 ٘ضاس = فم١ش    

    *** 

 ؽش١ِٓ = خجً    

    *** 

ٌٛاػذ اٚ اٌّخٍصدي عٛص = اٌمٍت ا      

    *** 

 دي وٗ ػ= اٌمٍت اٌفشح    

    *** 

 دي ؽ١ش = لٍت االعذ    

    *** 

 عٗ سوٛد= رمذَ    

    *** 

 خجبد = ٔضبي    

    *** 

 ثبساْ = ِطش    

    *** 

 ١٘ضا = ػض٠ض    

    *** 

 صأب= ػبٌُ    

    *** 

 د٠الْ = فشح    

    *** 

 ِضو١ٓ= ثؾشٜ    



 

 

    *** 

 ص٠شٖ ن= ؽبطش    

    *** 

 ثخسص٠ٓ= ٍِئ ثبٌح١بح    

    *** 

 دي ؽبد = اٌمٍت اٌفشح    

    *** 

 ١ّ٘ٓ= ٘بدئ    

    *** 

 س٠جش = د١ًٌ    

    *** 

 د٠بس = ظب٘ش    

 

 جمل كثيرة االستمال

 
جونً=شلونك  

حافٌز خوا=السالمة مع  
بً بةخٌر=بالخٌر هللا  

ٌنٌةج جٌة=ماكو شكو شً واهم هاااا  
خوشوي توم من=احبج انا  

باش بٌانً= الخٌر صباح  
باش اٌوارا= الخٌر مساء  
نوت= نفط  

نزٌن به= باتزٌن  
خوشا نا وزع= زٌن مو وضع  
مرد= مات  
كوزرا= انكتل  

  فراندٌان= انخطف
قةرةبالخ=ازدحام  

 
 نازانم جون سوباست بكه م= ال اعرف كٌف اشكرك   

 واده كه م= سأفعل ذلك    



 

 

س بوده عوه ته كه ت =شكرا لدعوتك لًسوبا      

 به ٌانٌت باش=صباح الخٌر    

 ئٌواره ت باش = مساء الخٌر    

 شه وشاد = تصبح على خٌر    

 هٌو اى به ختٌكى باش = حطا سعٌدا    

 زور سوباست ده كه م = اشكرك كثٌرا    

 جون كاره كانت به سه رده به ٌت= كٌف تسٌر اعمالك    

اش ده جن = انها تسٌر على ما ٌرامزور به ب      

 

 للعربً وترجمتها بالكردي مجامالت

 تهانٌنا=  بٌت بٌروز    

 سعٌدا حظا=  باش ختٌكى به هٌواى    

 الجدٌد عملك فً افضل حظ=  ت كه نوٌه كاره له ري وه خته به هٌواي    

 كثٌرا أشكرك=  م كه ده سوباست زور    

 الجدٌد بٌتكم فً السعادة لكم أتمنى=  تان كه نوٌه ماله له مخواز ده بوتان خوشً هٌواي    

 العاجل الشفاء لك أتمنى=  خوازم ده بوت كات زوترٌن له وه جاكبونه هٌواي    

 لترقٌتك تهانٌنا=  ركرتنت وه بٌروزه    

 الجدٌد مكانك فً مسرور أنت هل=  ت كه نوٌه شوٌنه به خوشً ٌف كه    

 أعمالك تسٌر كٌف=  ٌت به ده ر سه به كانت كاره جون    

 ٌرام ما على تسٌر إنها=  جن ده باشى به زور    

 الرائعة للهدٌة جزٌال شكرا=  ت كه جوانه دٌارٌه بو سوباس زور    



 

 

 أحببتها ألنك سعٌد أنا=  دلته به كه بوم بٌخوشحال زور    

 القهوة على أشكرك=  كه قاوه بو سوباس    

 بك أهال ٌا=  هاتٌت خٌر به    

 لً لدعوتك شكرا=  ت كه ته عوه ده بو سوباس    

 أخرى مرة تأتً أن أتمنى=  بٌٌت تر جارٌكً هٌوادارم    

 العائلة إلى سالمً أنقل=  خٌزان بو ٌه هه سالوم    

 ذلك سأفعل= م كه ده وا    

 اشكرك كٌف اعرف ال=  م بكه سوباسٌت جون نازانم    

 رأٌك تعطٌنً هل=  ٌت دهب بٌم رات توانى ده    

 الخطا لهذا حقٌقة اسف=  ٌه له هه م ئه بو ببوره راستً به    

 

 .... بعظ اسماء

 

 الكلمة نفس= فالفل

 باقلة=باكالء

 تماتة= طماطة

 بانجان=بٌتنجان

 بٌاز=بصل

 شوتً=ركً

 كالك=بطٌخ

 ترٌة=عنب

 كولكا=شجر

  جاًٌ=جاي

 برنج= تمن

 نان= خبز



 

 

 سةوزة=خضروات

 قاوةنت=نٌتانتر مقهى

 

 االلوان بالكردي

 سبى= ابٌض    

 شٌن= ازرق    

 سور = احمر    

 رصاص= رمادي    

 قاواه= بنً    

 زهرد = اصفر    

 كه سك= اخضر    

 رهش = اسود    

 برتقالى= برتقالً    

 

 الخانمة

اء و اتمنى لكم التوفٌق و النجاح انشاء هللا انشاء هللا استفتوا من الكتاب و تعلمتو , وانشاء هللا كفٌت بالشرح , نسئلكم الدع  


