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  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٧٧                                                                        )٢٠١٧ 

  

  ردي زم ر ن رر رة

   .ي. ا

  زامي

 ردي  

 
َ 

  وةي      ردة  امؤ  ةر  ن  ةَ  اوانر  َرد و 

  .  َل و ك ذم م و ر  مراون و راو رري 

و و ط ةر يم   ر  مةر  َرمم  َةَمر    ،    م 

رة  رر  زام ن  ر. دةن درو زن ر رري راور َازي

 ،ن    ت  ير   ك    ر  س وة  وَ .  وةَ 

َي دةم واممز  و  مز موةوَ ن مط و ز ارة دراوة 

 را و  زم   ري زؤرر  ممت و زموامن. ردي  زم  راورد 

 دةواذةي  و و  رَوة    و ردي  زم  ر  زؤرة ررن  ن  رة    دةن

 .  رَوة نوَ ازي ر م و زمن مو  مَي

 َ   َر دي َرةت  م   رةيذ رامَر ةر  ن  َر 

مرد ،اقَ  وةي ونو ر ا وة  رةيذ رامَر  َرمم    اومدز .

 شممرة وة َر  مدرو َر    و  ر  مةر  َرمم    يَر 

) wall( داري  ر  ك  ارام  ورام  روي  و) ت ( طروة  م  زاري

 رَر .  يَر  وةَ  َةدرو   و ازيَ و  وةَ و 

مرر ر مردي ز وةَومر  . 

 رة وةَ  ووير  ردةيد  م  مز  رد      وةيَ  رةدةر 

 و َة  َي  ك    ري      مي  و دن  َازةي  و ت  اوة،

اوة وم و َ ، ت  نط  . 

    زامرمي و ر دة َ رَوة   ر وةَ وة دي

اا  روة  طاوم    يَردوو  ر    ر  يزام   ي  وران  زام    ير 

   ا .ام  وةَ زاري   اوةرم  مز  رد .روة 

دمراورد مم َلط يم  ممز   .   ت  و  يمم      مي  ز وةك 

دة نز  اري   و َرمم َوةردةط  . 

ةَ ،ط   َ و  ي ور   ردو مز رة ي، و 

وةَ  م �ََ وةري ،    اَ  مز  ر و  مز  رم  ماوة،  ط 



  ردي زم ر ن رر رة
 

  

 ١٧٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 ن  رة  مي و وَ ازة و مرم رادةي رومدموةي  ش

 َرد . روة  كر رةيدةر  مَي  ور   اوة وور    اَ ت و 

 زموام  َ  ر  دووةا  وةري  . روو اوة وَم  رةمم و ران َوي

 و امرن طماوة ز و م ون دةروةَ  رةيدةر  رر   

 و  و دن  َازي    ردوة      َر  زمن  طرام . روو اوة زن ر

   ك ر ر ك  ري  ررَ   ة . اوموه

م ،نزي ززي و وزي،  و راوة  وا .   ا  دةرة  وةَ  اوة وور 

 . ي و رة زم ردوو َ وة ي و روةن  طَل

  

 :  وةري

 )Formal and informal language( مر زم و ر زما. 

  مز ر و ازيَ و    ةوي   و  مَن  رت  زةدات  و دةو   

ة وردَ  ي ََ وة وَودور  ن دةررش. م نَ  

م ار ا وَ َ وةر  َ .   م    ن،  مد و دا  ن،  دةزط 

روة دن  ازةَ ةو    ازةَ  رلَ  مط  و  ،يم    يةم  َور 

 ل، مزةم . موةرا    زاري ت    و ردي زم    رةت . م  طما  من 

   ردي يك زامد َ ،وا  رير وةي  زارة  َ  وةم  مارد  زم 

  و  رد   وم   اوماردم  وةؤر   اوو  و م  نةزارةَ 

َازَ نو م دووة )زةمل، م ٢٠١٣ .(    ازةَ  وةي  ،اوة 

مز ر رد  َد  اوةرر . م  وة  ،دووةوا    ر  َامرد  ؤر 

    ومر يرةرا تو دة   َ وان  ك ازيَ ر 

 مَان  د َو واز  دةوت، دادةزطم  م . دةم و دةن 

مةزارةَ  اوةرم  . 

 َ  ازي  م    و مر  زم    ،  زن    ر  َر،  زم و رار

،َودةردة  ةداَ َةدرو  ر َم رام وورَ: 

 

١ .م و  )Clichés and ideoms( 

 مَر م وم  دا َ و و   .نةم ر  ي  ة وم 

 مرد ر  نز ر و و وامَ و  م ردن ) َ ا ، ٢٠١٣، 

٧٦ .( م: 

 ما زرد َدةط" :َ َؤذ موة رَدة ". 

 يوا اندة ن ومم ،َ  دم و م َدة م د َ وةَ. 
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  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٧٩                                                                        )٢٠١٧ 

   وام  رام ممز  د   ةم  ،نطَ  روةك   ردارا    ما ز 

َم  َدة   : 

 There are plenty of fish in the sea  )  دازؤرة. دةر(    .  

 ةم م  ية وام رد َدة   كةَ َراوةدار   َلط  ر و  مز 

. دةا  َوي،  ت    م  ،ور    َ    َردَ و  َي

 . َوة َ د   دة  َوةي واي

 َزؤر  م م َدةط .م )Langlotz (يَ  ؤ  تو دة  َدة 

' َ ،اوةَر   دوو ن و ز ََ و َر  ةَ  َين  ط  يو   و 

َ يم  ةَ ط  مَ  ،َطوةش  وةرم  ز      ةَ 

 ).  ٣١. ٢٠١٢ ، زوَ('.مطرة و و رو و در

 م  ما زرد َ  َش " دةط  َ وان  و    َ  "     طَ 

َ ررا َ ن  ،ََ      ما  ز    ن   و  م    ن  وا 

َدةط: 

 Barking up the wrong tree .    ) دار َوةي(  

 .  دور و  ََ دم واي

 

  ر  ط  م و  َ        اورو د  وام        ي 

َ َت و ممم َيم ر  وا  وامَ  وةَر . دةط  ؤظ  رةزا    ري  َمز 

َم َامم  امَوةرط و  ي وم  م  و م  وةَاز . م و    َر 

 مز رم  وا ر   ت و َ ر  نمَر وةَودور . 

 

٢ .مي ززار )Slang( 

مر م  رد    ازةَ  وة  َ  ،تدة   ' َازَ  ،موة  زَ    َ 

ي و وَ زؤر ،رم   ادم ز َرد كم   ،م    ةَ  ط     

او ذرن د  َ اورد' )مر  م  ،رد ة ). ٢٠١٥مر   

 وةري      رد َم رة و ؤم م م  رو َةَ  دا

 دا  ز    ر،  دة  روةك    شَ  ذةي    ،اوة    ةَ ط 

 .  دا مو  دراو   َاوةوة

 م امار ار َ ين ورة ذة ،اوةَ   ي دةم مز 

 :زاروة

ا - ي – َ – ي – ي.... )،ا٢٠١٥ ر.(  
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 ١٨٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

٣ .مي زم ؤم )Textspeak:( 

   رة  مز  لَ  زط   رةي  ووةم و    ةَ و  زؤرر    يم ، 

 طن    زؤر ذرة . رد  َش  دةرةوةي َ  دا   ر َ و رةن

 َاز    َم    وةك ر . د  َري    ر  مة  ن  ان،  َاز  َ  واَ  ،ن

و  ما ز: 

Les١: as it stands now, meeting on weds؟ 

Les٢: instead of tues 

Brian١: idiot Hess seemed to think you were there tues morning 

Brian٢: thot that mtg from ٩ to ١٠ would solve 

Brian٣: if you not in ny I'm going to have mtg changed to wedne 

)٥ ،٢٠٠٥  ،َزان. (  

 

   راورد    اوموة  زؤرر  ون  َا  زؤر     دة    مم   ي طر

ر ،ن روة   َر ب  م مَو ر  و  مَر  مي  ز   اوةم 

 م: 

)weds – Wednesday( 

)tues – Tuesday  ( 

)mtg – meeting( 

   ما  زرد     ،َةد  تمم  رزؤر   رَر  م  ري َ 

ََرد  ا، ممؤم ر وةك َو زؤر يمم   ن وامار  

 :روو اوم راما

 

 )hhhhhh (ك وةكذة  مَ و  

Sp  - س 

Baش – ٦ 

٧awt – وت 

Salamu ٣alaikm –  ا 

َ دة – م  دة) .،ا٢٠١٥ ر( 

 

 ارام  زؤري  وةي  رةراي ردم ،ة و َان  م زؤر َةدا وةي

 رَم    زامَ  ،رام  و َ   ون و ن دةَي  ران

 ازيَ وة زؤر مر . َر  ي ي٪٤٨.٣ انار رة م  

 زم  رَم  رةمم  ر  راوي  رري  َن   رد ،َرةما
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  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٨١                                                                        )٢٠١٧ 

رم  ي دةرةوةير  َو دة  ادةرة  مردي  ز  مزةرةر  َر . دة وةك 

 ي ارةوة اوة وور: 

 

١ .  ري َ َرد  نةر:  

کوردیی یونیکۆد ( %20.4 ) 

ئھ لفوب�ی ئینگلیزی ( %15.5 ) 

ئھ لفوب�ی التینی ( %16.3 ) 

ئھ لفوب�ی عھ ره بی ( %17.7 ) 

ت�کھ �ھ یھ ک لھ  ئھ لفوب� بۆ نمونھ  لھ  جیات ع ژماره  3 بھ کارد�نم
 (48.3% )

)،ا٢٠١٥ ر(  

 

٤ .مز رد و )Kurdish broken language( 

'مو ز َدم ة َلط  وم رةزؤر ذ ، ر وةك َ َ   

 ةَ  رة يَ  مز دووة  َدة' )مر  م  ،رد ٢٠١٥  .(مو  ز  

 ةوي  ط   و مَن  رت  زو م   َازَ  ذاري  نز  َدادةم .َر  دة  ك  

 ):٢( و) ١( مم وامَ .ازة  َ  ؤم مي َازي و زاري زمَ ازي

 ):١( مي

- ؤدةر  ؟و( زام ( 

-  ؤدةر  ؟ازي( زامَ مز ر  ( 

 ):٢( مي

 دةطرَوة؟ ي:  ري -

 )و. (دوا: دووة ري

 دةطرَوة؟ ي   :ري -

 ).ر زمَ ازي. (دةطرَوة دوو  َ: دووة ري

 و و زم   دراوة، ت رَ ازة   دةَ دووةا مي  وةك

رت م وومرو م   ما ز    ومرم   )Vague ( َودةن . مواممر  ز 

   دةم  مروون  زم زؤرر و ر َا و روون زم ة را زم '   وة

موةوة ز .م مَر موون زرم وام يَ َ ،تر  درو وةك    م 

     م َر  َاا دةري   مرون  زم  رَم    رادودا،  ي

 .  دةد دةرن طَ  اموةي ي رذةوةمي
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 ١٨٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

   دةب  زم  م    دا  ،َ  زم    َا  م  َوام و زم وةا، طَل

ط َموة، ز  َازَ   . 

 

 ؟   )Social Network Sites (ري وَمب. 

 ردة ،امؤ مَي ور   ةَ  ور  وم  يَ  امَمط 

 و زؤرة َر  رَرامن  ذرةي   وةي، ي    ش.  ما  رري َ  ةران

 َ وَم  دة  .ََل و ك ذم ر مراون و راو رري

َ  'زار ،َرمم   َر    ن دةدات   )١ ( دمدرو  َؤ  ط 

)Public(ن م-ط)Semi-public ( َ ردار )٢ (ام  و  َلط  كرةذ 

 و ةمي مو طدن و ) ٣( روةَ راوة، ر َةمن  رَر

رامَر و  و  و  ،يمةم    راون    ن    وةد    ودا  م .

و و مةم وام  َواز    وةََو    ََو  د' ) دام   &  م 

 راورد      رَري  زؤر  ك  ري م ،). ٢١١  ،٢٠٠٧ ن،

 مَي وي در   َر  ،نرد    مر  ا  ذةي  وة  دووة 

 'ر دةدات  وم يةم دن وو َلط يمو      مك، ( 'دة 

 مَي ةمي  درودم    وان    م  رََراو      د  َوة  واي    ش ). ٢٠١٥

 م  وام  ريَر  ررا  مرةزو َة . ممر  رانَر  مم   و 

 مر  مَو و مَة  واممو م نمر َ ر زؤري 

 دؤزوة    ورة  ي  وtwitter.com(،  َ( وةك  ر .  َرَرامن

  ذةي   َمي  و طداروة رَر وةدات  روة مَي،  م  و

 ).  ٢٠١٥ ر،( دةت رةزون وا دووة

     ري  و  ََر      ،١٩٩٧   دةطرَوة وَم رة َووي

 ردةوان ةمي  و درون  ؤ   رَراما،    رَي )  sixdegrees.com( موي 

َ َلط ،اممَور  َ رة دمر م  مَذوان و )dating sites( 

 ردي، ي  رةت). ٢١٤  ،٢٠٠٧ ن، م &  دام )دةا درودما

َدة ،َ  ير  َ َو م َل زط ممي طر  

 طلَ  ك  طمَ  ازي    رَوة  وام رَم  ري. مووة رةي ك

   ام و    امَي  م  ردي . ك    ر     ا  ٢٠٠٤ و  

 زامي    دةا  رَر  و رَ  دةمام  رظرد  زامي  م  مَ    ةك،

 وةي     دي َم موةمةم م  دا رَي و َرا رةي دواَ . مواوي

 و ك موم  طَل). ٢١٨  )ما  ن و وةرن زار  د

 مَر  ةَ ،ور و ازةَ يدم  ن مؤم َرد َر 

 ترَي و وةرطامدة ،َ  َر و  ممرة يز موي ز ردي 



    ا .ي.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٨٣                                                                        )٢٠١٧ 

)Kurdish broken language (،  َ  َ دة و م  وةيري  طا  م  ي 

 وةش. َةرط  َدن  ؤم  مي  رَرام  ويَ  َةو  وام  ن  دةوة 

 ردةد  مَد لَ  وط  ور  دةر و       و  امارة  دووةر. ط 

 و    وا  َ  ،ي  زم  روط  و زمَ  ازة و رةت  َزان ن وةك

 راورد    َ  ي و ز  را  ،ةدر َرةوة رَي   ومي

 مارد زم )٢٠٠٥، ٥ .( 

روة َدة ،َ  رامَر  و     اموم  رامَر  ةر  ن 

 ر    دةموة  دة  زن  و م  من  و      و ت   وةدةن

 ؤم  مي  زم  طَ  ة    رما،  ةم  مو   . ي رةي

)e-mail (ةر  مة زر ن ر وةك  اير امار وةاو ر 

ار َودةردة:  

٢. .   ؟َرد 

بھ �� ( %76 ) 

نھ خ�ر ( %24 ) 

 )،ا٢٠١٥ ر( 

 

 َازي      وازي    ،رَم  طَةي    ،  زم  رَمَ  ازي  ،َطر. ٣

مَر من زةر ؟  
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 ١٨٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

فھ رمیتره   (%76.2)

نافھ رمیتره   (%5.6)

ییھ   (18.3) جیاوازی  ن

  )،ا٢٠١٥ ر( 

   

  َ رةيو دةر  ازةَ مز روةي و مدم   مز ري مؤذامدةرةوةي ر 

   و روة نوةدم  مز ،ر  وةري ادووة  َر دة 

مرر ةر ن ر مردي ز   ام  . 

  

 دووة وةري

واممز  و ام رن طز 

 امرط مز   ط   دةرة  رر ووة   و ممودةدات دةرةي. ر  وةي  

   ر  ةمدن،    ر    َون  رادووةوة  دةي  دووة  مةي    ر  و

م دةي ،دووةوةار  امرط مي ز دنةم  يَرةوة ر 

)Computer-mediated communication – CMC ( اوة  ر س وة  وَ    ن 

)  )Naomi Baronرؤن  موَ  وةي    دةطرَوة  ارةدا  و  َوة . زموامموة

 َوي ذدن( مةم  يَرةوة ر وة ََ    امرا  طمر ). ١٩٨٤ – ز و  دواي 

 م  وةيَ   و  ارةدا ام  ردة   وم  موةَ  راي دةم – و ١٩٨٥ 

 َ – ١٩٨٦    اموةدةم    ريط  ر  مرة ون  و    ي 

ماَ ين زواممزان( ز ،َ ٢٠٠٥، ٥.( 

َو  زؤر  ،يمواممز    اري  امرا  طمن  زردة  نَ  وا      ةَ  ن  طط 

مَ  دمري دروامرط   امي ( 'ز  ،و٢٠٠٨ ط  .(   وطر    ،ار  مط 

 ة ر  رامرنطمز َ و َم مو زرةي ط َرَ  . 

 ممي طم ي وو ط مواممز َل دط  ار    ،وةَ    ز   ي٪٩٠ 

 وامار  ان  رم    ار ٣٥  وة و  ن  زؤرور  مردي  ز و 

،َرد  ردوو زيةطر َو م ،َ مط  َر  رامرن طَرم َدا  . 



    ا .ي.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٨٥                                                                        )٢٠١٧ 

 

٤ .م ة؟م  

(58.8 18-25 ساڵ ( ن�وان 

(35.1 25-35 ساڵ ( ن�وان 

(%6.1 ساڵ ( سھ روی 35 

)،ا٢٠١٥ ر( 

م وان وةكار نذة  ،دووة   تمم  دةرةوةي   و 

 مةر    رة  مز  َرد  ن    َر    نرة  رير  نر  ، 

 :روو اوة ارةوة ي  وةك ر

 

٥ .  ازةَ مز  ي دةرةوةير  ؟َرد  

بھ ��  (%68.6)

نھ خ�ر  (31.4)

)،ا٢٠١٥ ر( 

  

 موة دةرة ،ةدةنم  رير و و يمام  مردي ز ،وةوَ 

ردي  زم ر مر َرري وام داودا   رر، ر َوة ش 

 .دروت

  ط  َدة َ    ن ةر  ريامرن  طم   ما  زرد 

 طلَ  ا  وةري   . دَ  َة  طرامَ    َ  َ، را ن درودووة،

 مي زم  ؤم ا  ر مرر  ةر ن  ر َ ،ردي 

روة ارةوة وةدم َو دة  م ين، دز  امَ  رير و 

  :دةَ طرامرن
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 ١٨٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

١ .رر ير  ر  زيو   

   و مرم  َم  رة    دةردةوَ ،َ ، .. (...،َ،( وم  ر

 و زامرن  ي .   ردي  زم  رم  ر زؤرن رر ك ت

 َ ن َ رةم زؤرر  رَ و دةَ َوة رةو َا ةمي

 َةرم      و  مَرةو  ،وة    وةي  ةداَ  مري  طر  و وَ 

 .وزي  ر

     دةطن، زمم  طرامر و  روي   )acronyms(  َؤمن

   زاَل زم  وةك   زم  و دؤوة  م    من  ن رة  وةي،

 زم    و ون  م    ن  ؤم  زؤر َ دةت،  ي  اري

 :م  رد َروي  رةن رَرام  م َن  ردا

FB  يوك وا 

LOL ن ل -  يَل واط و زؤر) .،ا٢٠١٥ ر( 

 

 روة  وةدمر  )abbreviations (زؤر    وير    ير    ك  َةد و 

 َةي  ن  . و زؤر   ت   رَم َ   ر  َوام ش

 و ون ردي زم دوة َوي  زمم  و م  ردموةن  م َؤمن 

 رامَر رد نر ،َد  َم  ر رةَر  مردة و   دي 

 :م  زموة وةرطاون،

sp  يس وا 

Tnx  موة ز اوةو وةرط  يس وا )،ا٢٠١٥ ر  ( 

  ر مةدةن ن رة راوي رري   رةوة، ممي و واز

 و مرمَ  مي    ن  رؤ و زم  رemoticon (َ( طزاردمم وزي،

 رد   . دةطموة  زن  ومَ  ي  زؤرر  و رد َروي َ ن،دةط  مي

َ ندمزارت طدة    ' ريَم  َر  دةرور    م  من  زةردة  ،دنذوطر   

 َةي  درو  مط  مرةرا  ر رد و  َرد    يةم  اؤم   

 )٢٠١٥ رد، م رمَ') دةررةي رادةر ن مر  طاوةي

 :رم َراوان َة  رةن ارام  طزارم ،و مي

   ):     مد 

   (:   د )،ا٢٠١٥ ر( 
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٢ .رر ير  ر  زير 

َزؤر  نواممزي زر  َ يَ  نر  زذ  ،ندة  م    ةَ  زؤر ط   

  ،)٢٠٠٥  ،َزان) (٢٠٠٨ طو، ي(  رودةدات زما رم   طرامري دةطن 

م انرط  ةيَ َ وو، و موة ن ازيَ  دار و  ،م  ازيَ  يمر  مرة 

 زؤر َة    وةي  م  َ . ر  ةي ش  دة َوةا طَل  زن،

 زؤر رمن  وة دة ،َرةن رَرام رم  ا و روون

   رةت  روو   ي  م    طو  ي  زموامن،  ر  َو رووي َ ون و رت

مو رم و ذي  ما ز  َدة  مز رد ر ار  :'١ .

. ٣. رما َ   د  و دورة وي  رَم . ٢. ردا وم  رمي   طرامري 

 و م  ر  رَم . ٥. ر  وم    مو م رَم. ٤. ودا   طرامري

 ر  زاد' )٢٠٠٨، ٣٦٧ .( َم    يم وط    دووة    يمم ارةوة 

َدة: 

  وةي واو  ر   وويوة  رمَر  َر و  َ )   ي  َ  دة   

   وام  و َةََ  زؤرَا   رن ،.)َان  دة داو ( ن ،.)زامَ مي

 : َارةوة َةي

 .دة َ ي -

 *زامَ مي      

- ان، دةَ  ودا* 

٣ .رر ير  ر  زي  وا

 ةيَط دمن دا  امرط ،وا امري طن  وارة  و  اونَ :ون . ١ 

 ن اوامون. ٢. اث  د ش م   و موةي  وا و مي  اوم ن 

). Metonymy(   ن )  )Metaphorازة  دةرة  طرام . ٣. و مي وموةي

٤ .  امرط دةرة  رر وم من  ز ي رر  وةاوة دةرةور )و 

 .  ) ٢٠٠٩ ن،

 م م ريو دةر نار   و   ةر  ن  رير  نوة  زؤر 

 :ردي زم وازي  ر

 م يو 'ر'  ما زرد  يي وار  تدة .  داَ ي  و 

 ي  زم  ي) network( واي   ري دةَ َ و اواموة واي وة

َد . روة  ر    ن  ،ر  يدةرةوة  ووم  يم  وةاوام و    داَ    يوا )log 

out (ي مز  َرد . دامم اوان وا وة  . 

 روة  و  وة " دوو دة " َ  ََر    م  َرا  مَ  اةد .    داَ 

 موي  ذ      َوم  م  زاري م رم َرةم و وك  ري ر
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 دوو دة    ازؤر   و  نَا  مَ َؤدة .  َدة  َ ةداَ وا 

 . م  طراوة

 ري  رة  مَ  وةك و  زم ي) like( وةرطَام ) د( وةك و ممت

 وك  ،َرد  رَم  يي  واوامَ  ي  ،َوةردةط    م      دم 

َ ن ودامر َوداور ان مار ر  ندة . ةداَ َدة   

و َ كوةي م و ي  ر َ تدة ي دَل َ رةزوي و ت  . 

 م  رج  و دراو     َدوون  ذةن رةوة  وامي طرام و زؤري

 ي َ    و   .   نواممن  ز    َدميَ  دادةوة  م    امرط 

 .َ َو طرامن و  ر َ وان

 دمدا  َم      ي  ت  َو دة   َدة   وة  دوو :ا .Diachronic )امرط 

 وَ :(    َ و  و امرن  طموا   َلط  ردةوا ت وودةدةنو ر   م 

َار واز  َرد رة ووة دوَب دة .Synchronic ) امرط م :(ة  ر 

 ا  زؤر     ر ).  ٥٣٥ ،٢٠٠٩ ن،  و ( دراو  ارَ  و دراو   َ طرامن

امرن طوَ    امرط  مز  َودةو م  امرن  طم    امرط  وا . م  وام 

امرط م رةدو وا ازراوة دة وةا وة وَر ر يي وا و َم 

َامرط مو و ز مارة نر ز تم  . 

 ؤم،  طرامَ  دون  ذةن  رةوة    مم  و    ي  و  دةطَ ةدا

 م دةرةوةي نةَار  ي َ ت . ممم  يم َر )function (وةك 

د )Like(، رط   ن  دةرةوةيةر  َ ) د ( ََر    َوداوش،  رم 

وام  ويروي رَ  وةَ . 

 

 

 و مو  رر  ذَ  دةو  َم    زؤر و   دردة  زن    روةي -

     ،ن  رة  وَ  و ط  مرم َ ي روة دةرةن،

 زم  َرة  ا   . ردي  زم موما  و ن زمم  ر درن رري

 .  زموة مو م مَي زاراوةي و و م و رةمووة   طَل ردي وي

   ةن  وا َون،  طن      زؤرن   ن، رة رَري زؤرر -

 ممَ   َن رز  َار و  ،م      ةَ  ور  و  ازةَ رم 

 م مَم  َرد .   َر  ازةَ  م    ةيَار  نةر   

 .  دةن  مي م رة دةرةوةي  مَر رَران  موة،

- مرر  ةر م  يزؤر م ندةر ز ،ونو  َر  

  و َاوة مدة،  َمرم َري ر  ر َ ،رةن

 دوة  زمم      ردَ  مر  َ  ري  م راردا   .رَري
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 ر و و  م وزا    . درواون  رَراموة  ن د  وةرطاون 

   ران . رد  َروي  ةن و ردموة و ؤم و زموة مو م مَي

 ط  م  زين  رةو ز  نو م    َمو ز  َو دةدو  دةم .   

 .درودووة رون ؤم وا طرام ن رة وازا،

  

  

  روةن: لیستي

  مردي ز: 

-  ،ا٢٠١٥ ر، رر ةر  ن ر دن  و م  ما، زرد 

  .ك  ري ر ران زامي و  زامي ر   واوةوة

- َزو  ،رف ٢٠١٢،   ةزاريَ ،اورا ير، م يزام مَ. 

- زةمل م ،د ن  ،٢٠١٣ري  و زار    مرد  اقَ :   يراوة١٩٩١ ر   

 وي َر نرد  ،ؤدا ،وَو يك زامد.  

- َ ا ، ٢٠١٣، مذ نر ز  َ  ،رد  يم  نَ    ،م  يم 
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 )مرة و يار        ر  ردوو  يزام   ران  و  ر  ير   

  َةرطاوه،  دي  َوة    زامرن  و د  َا  ارن  س  ١٥٠ و واوة  ك

    )اران مي ر َ  َوةي
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  مَ     - َ -:  رةطز

   ن

   َل ٢٥-١٨ 

   َل ٣٥-٢٥ 

   َل ٣٥ روي 

   

   زام ي 

   زامَ ري 

 د   

   ر  ازيَ م َرد ر مةر َرمم ؟ 

-   رد دم   

-   َ ي  

-   َ   

-   َ رة  

 ٧ ذرة  ح   ن ردَ،  ٣ ذرة  ع  مَ  ،َ   ك   -

َرد   

 ة  يَوة رمةر يَي وم  ووة؟ مموةك ز ،َ  

 .ةرةوة وة م َ م طر  ،مك م َ طر ،....و

  ازيَ مز  مت ذؤذام؟ رَرد )دةرةوةي ير َرمم ( 

-   َ  

-   َم   

َ ري وار  ازيَ و دةر ن م َر دة مردي ز   

   دةَ زن ر مر َرري  -

-  َ    

  ... م  م    رة  و  رة  ،ردة    ت  َر    ير   

 . ك
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 ،)طلَ  ات  - و ( م    وة؟ رَي  دة اي و دة طط  دة ن

  .ارةوة   ر َر ن) ي - ي(

  ؟َرد   

-   َ  

-   َم   

 زم  رَمَ  ازي      وازي   زم  رَمَ  ازي    ،َطر

 : رةن

 )  رةة( رة   -

   مرة   -

 .م وازي   -

 
  
  

 ا  

 و  ى" راان ا"دا ا  ت اا 

   ،ت اك واا  اا ا م     ان         اة ا ى

     راه ا ول   و .ت ال ا  ك ا ا  و .   و

     ن  و .ت اا   وا ،دا ا  كا   ت ار اآ

.   ا   دا ا  له ا ن أن م ا  

اق، و  اا أن اد آ      ا -  اك  إ دن  ر  ك أ إت

                  ردل او رد ت اا  ا ا  عا اد، وزدا 

ا ا ا  . ام       ا اد . ان  ا ة            

  تا    .ا م   و  ة  ه ا ون أن ب، وأما     ن  و

          ا  كا   ما ط  تا   دا  ،أو م و

 رم  ت وما    ران. و و  .ىت اا  

 درا و  ا اد     ن ارا ا   أاء، ء ا وا . اء اول      

    رو ر   ت اا ا  ح و  مء اا  و .ر و ر

ا و ا و ا   اء ا را  ، ا    اع         و ا وظ. و  اء 

       ء ا ،ر ،دا وف اا  ت اا و    و .ا و

 و ادر ا  ذ   را      وات  ا اد. وأا ن   ات ارا

. وا ا    
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Abstract 

 

The study is under name ‘the effect of social media on Kurdish language’ 
Due to the wide usage of Facebook and social networking in general, they have direct and indirect 
impacts on our life. Language as a social behaviour is affected by social networking. So this study is 
analysing the impacts of social networking, in particular Facebook, on Kurdish language, which is 
in the field of sociolinguistics. It might be important to say that this area is unbeaten track in 
Kurdish. 
There is not any statistics about Facebook users in Kurdistan Region – Iraq, but it is clear that the 
number is increasing, and this kind of language that is used in social networking to chat and share 
ideas generally is informal style. Also, it has negative impact on Kurdish language in general. Most 
of the users are young people, and they believe that this informal language is interesting and ‘cool’. 
To have a wider view, a survey was available on both Facebook formal pages of Koya University 
and Soran University. The data were collected and compared with other languages. 
The article consists of three parts, excluding introduction and conclusion; in the first part formal and 
informal Kurdish is studied. The second part is about social networking websites, their history, 
development and functions. The thirds part, which is the main part of the research, concentrates of 
sociolinguistics and language change. The impacts of social media on Kurdish alphabets, 
morphology, syntax and semantics is discussed. Finally, the conclusion of the project, the 
bibliography, the abstract in Both Arabic and English and the index are accessible. 

 


