
  وَ . د
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٣٩                                                            )٢٠١٧ 

  

 م وَر َن ررد َ َرم يد ردي 

 )رم زاي  وم( 

َوة رة  

 

  و . َد

   زامي

 ةردةرو 

 ردي مز 

  

َ 

مومم َةو:  م وَر) َر  ،نردَ  َرم  يد 

  ،رديرم زاي  مو.( 

 . اةر وامزم ةيار  َةو: َةو َري

ةر ويو م َةو: ي دةزطرن وةو مةمم  ،نَ يم زاي   

 .ةوطَةد

ط َةو:  ومي وَر  ي دةزط رام. 

 َةو: مارةيو م، َةيط َوس و رَر مم يد 

 رديردى.  ر وَر 

 .ةواوةري  َا رَزي ، ةر ةو: َةوَ رَزي

 . ةوَ و َز و  و  شو دوو  َ ةو: َةوَ رؤةمو

      ،ا  ر، َ او وسَر مةو طوور .روة ري ي   وسر 

 . ةاومةما د

     ةدووو،  رة، ن  اوماوم  ةواو رةو .   دوام     َزَ و

 رم زطةد و موي    ،كو  نةاوَر ةروموي  َلط روو،اوم

دةَط  َونة او رة، طَل ووير َيو م ك م . 

 ر    َن، و  ر و مواوي     َو ران   راندواي : ةوَ رَري

 نردط  وزاي  ،ت  دركةو  ،ا وس زؤر يَةر َ و   

َ ندمةو وا .  ،اام ويم  ،ا   ةد زط ر مةد ةو ََ    . 

،ش  وَيوم  نةرد  ،  رر َون درا.  ط 
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 ١٤٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

 ريةرَو    رَان  ،ةوَ  ان،و رَ ميزاةر رطةدواي و    

ةيردةرو ،  ؤي  َون د  طا ةَ  و َ١٢٥( يو (   ،اط    رن  ي

َر َ ري  ،راونَرةو ةد َد . 

    َ  ،َ  يَةررا  وم  نر ر ماوة، م 

َو،نط ي  ريةو، َرراوَ م ر و و ةو   .و َ زؤري  و روة 

  يم  م ،موا     ويم وَرام   م،و  م  موممم 

)َةررا  دا( ...  ،و وام ن و مرو زام َي  ي  ر

 . ةومَةَما اون، د مةمةمو

  

  

 :رَوس

     ،نزَ  ردد زةم     نز ن و زامَر .وامو  امَ و  ةو

 .ةز ةدرد  مَ و  يدموةروم

زن       موون،   ؤظ مو را ووم ،  م َؤَمو، دا    

: ٢٠١١: ح''  )داو  َرا   ؤظ يو و مو'' ،  رَةد  .راونةد

١٣(، م ي دووود وةم دم و ةم وي طا  )ح :٤١: ٢٠١٠.( 

ة و دة  دوو  ؤظوةري ، زم  ةطم م  طم زموة     

   مزي طةطرَي اؤظ   نر زط .َوة  ي  وا ،َ ة

 من رة    يم     َز وَ م م ،   ادا    وة�م

 وم َل م دي و َر ي .ام ر ،ةو ام

 ،ومة    و ر ط ؤظ َ و مم دوور م  مة و  ي و

 .    موةم دواي ي

    م ،وسَر د دمر و وةمر مزم )دن ،( َ  .ةدَر   ،

َمز دمدار  ةَي   .او )ر ةيزاراو م    دا(مزرة  َاووس  ةَر" :

Orthography  :  َ ورةد   َ و نررن د ََيةوم "

: ةوردي)دا  ويرَو َ وةرمام ( مةرارد  روة). ١٧١: ٢٠١٤(رف: 

: ٢٠١٠: ةرارد  -ردي  ديزن". (  ممةمو د يوَ: واOrthography  "رَوس 

١٠ .( 

    ووم ةيور َ   وةردوا َا د ةيوَةَ وة،    َك  م ، و 

و ةو درم مز، َ وا ،َو َط     م َمز     َوَروي 

 ط ََ )د- موس:  يَ١١: ٢٠١٣ر .(روة،  مط  ،نممز   ،ن

 .رام م و َموةا وةك م و وازن 



  وَ . د
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٤١                                                            )٢٠١٧ 

    طم  ،وسَر ،ط    ،رنراو    م   مز  ط   .   امرةزؤر زذ  

و  َةدرَ وَ  م ن   ،ةماو  دام  ا،   َ مةوردار د

 موَةرَ د   ن و مََ،ةد مَةد مزما  َ مَي  روة. موَةد

 و دط  َرة َ  )د-  موس:   يَ١١: ٢٠١٣ر  .( رد شد ة  ط   و 

و  ،اَمزَةير  ،وازودةر،َو رة  ن   وتدي ز و و

 مم َ     ش . م  واةردو     َطراما        ،ةورَطةد

 ،نز َيوام  ،وسَر ادر ة زؤر مرط  َ ةو . رةو   م م   

 ). ٤٠: ٢٠١٠: ح ) َن ط د َرردا  مَي زن مروات و  ممةد

  

وَردي ر:  

    ر َك   َ،َرد   دووداار ةَ مووة�  م َ اَمووةر،  

 . ة طمن وو شو   َ  يوة ةوط ةورةطرامري و د

     ردي مز َ  م َةد ك،َوم  ةيو  َوةدا َ ةدة،َ 

و  وَر  اوةم   ةيورد وري ) َر    ،(نرد   ةر و ةو ةومو  ةر

وام  م َو  ةَوم    و را ؤطو ةو ةومةر  )د-  موس:   يَر

   َ ة وو ،ةوورما َ مان و  ةاور ةيوَ مان ةدر). ٧: ٢٠١٣

ردي  َ َ وية دة .ش م  َط ، ط طةور   ،م  ط 

 .واةرد ردمنة ر وامو 

 دي  ت   راون، ةَدا، ر   ن،ط زؤر   ، َ  م دم     

 ،ردي  ط ََدم زَ و َمةروا .    ةَ   وططم وم 

 ،ةرو ةرَوس درد ي   َ ن،ممراطو  مَن و  مةمةمو

ممت  وةمةم ؤو ر زامام   دييد ردةو. 

    ن  كةرون زةم  طو م ل ةو   وَرامةو  ،  ر  ة  وَوس   شَر

ةم  م  مَذي و رم وةو  ،    َ    وسَر م طَل   مَر

 ). ٢٠: ٢٠١٠: ةرارد -ردي دي)وَةذَ رؤ رَما  طو و  دازم

    َ ي طن     مو ط َدام  َوارانة  وو مم رامز  طةد َرةو  ، 

ةدموس و   وَر مي  .ا. (ث. دوَرد ووف ح (  ١٩٨٢ 

وم :طر  و  يَر  ردي وَو را، طر    وَر مط َ 

دا، و  وي َيم ر ةد   و داةد و  وية  َ  ز  وَم  ةروَر 

 ،ت انةرد ا و زور ةو دوايي م وةدوت )ح :٦٦: ٢٠١٠         .(  

 - َري  ،  ر     ،(وو)َ(و)ي در ر  ،      ةدمو  َرم 

يد  رديرةي وَرةو، ار    م داووو  روية 

َرم يد دوو ردة - .  
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 ١٤٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

وس: يَر 

   ، وا   .ارن م درومةَ د،  ا دور ودن و مرراوةةرم  

 .درومو م ، ي  وسَرطةد ةر ر م  وَير مَو  قةد ةيو

ممت رَم ؤي َ ةدََََ .ر داةدوو وس د يَنةر ةدَ:  

 

١.  ي  :مَر م   اوَن و رَر ر ور ر   يةوا 

 ير .(    ر (ر)، ر مدر   ةراوةد ة – ةرراوةد ة: (كة. وم ةرراوةد

ر    ،ردادمَر   مَر ،  و م وم ،وم  َدا،ة    ر      درو ت و طم وا

َ َ و دروط  مَ َ  راوة . روةواتة: دوا،ةو د رد رَة َ و د َة،َ  دا  و

دام  ...        . 

٢.  ي  :وا ر ة،    ،نَر ونذ ر وةد رَرةو    

درو وا و ط ت،ةوا    َ ريزؤر    ا د  دوايَة َ  .   وسَر

 ةيو َم مزوام، َم    م  .  َلط) :–   ط) ،(لطر –  ر ) ،(ر – 

ر) ،(ز – ز) ،( – (،  لط)–  (ط ...ر َ م،  ا ةدَ       ،َو

  ن زؤروم واز  و وا ،وداموي ر و ن ةد ،ََ  و    ش وا َط

        . 

  

ن:     ي 

 َة  ردن،    ر ،َ  َ   رو م رَ رَو  و مواوي  رط    

 ،طي  رراوودةرون.  انر   يمر َ و و زام مَ و 

رم يم زاي ، ،ط َر َ دوو ةيوة    وَرن   )٥ (

 دي  مو رَ  ةرارد      ن، ةو . دردن و رادم  ةوَ ةد رت  ا

 .َةردي د

(ي)  : ، رم  ازير  ن وو مو ...  م.دا 

 ا درد مةزَام  ،وم  ،وامر وو،ة  ...واو   ،َ  و  دمواو  َ  رةي 

 ازي ) ،ر ا  ) َي (ي) م(يد  ردي-  ردا٢٩: ٢٠١٠: ةر .( َ   

:    

١.  ازي (ي)ي،     يو  ةد ةو َ ) .د-  موس:   يَ١٩: ٢٠١٣ر .(

  ر.        ل: كةو

٢.  ازي (ي)يي،ةم   دوايم ويو  د ،َن د (ي)ةَ وا ،َو ةد  

  ) .() (ي) دوود-  موس:  يَ١٩: ٢٠١٣ ر(، )  :١٠: ٢٠٠٥(، ) يد  ردي- 

 . نوري        ور رد  : كةو ). ١٧: ٢٠١٠: ةرارد



  وَ . د
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٤٣                                                            )٢٠١٧ 

   (ي)،     نو  َن رَو ردا    y  ،() و ( )îوا  و،َ(ي)ي وَ و (ي)ي م .٣

 ،وازن اار  َدواا د ،َةدَ نردوو   ) .َو :كةو). ١٠: ٢٠٠٥ :     

  +ة          ان +ن    ekanîykomeÎayet          . 

٤. طر   (ي)  َدواي دا د ،ةَ رةو  ) .َو :١٠: ٢٠٠٥(، 

)يد ردي- رداكةو).  ١٦: ٢٠١٠: ةر         :    . ... ا  

  

 :  (و): ةدووو

١. ر وك  (و) د ة      ،ت َ  ة(و) د ك َوم . ) :٩: ٢٠٠٥(، ) يد 

 و ...   ،ةوز ،: وكةو). ١٣: ٢٠١٠: ةرارد -ردي

٢.  ازي (و)ي،  دوو و و ر َ ن دوو َدات،ة واةماةد ر،َوم م 

و ر� م ر  يو ، م  ةدووو ) .د-  موس:   يَ١٨: ٢٠١٣ر(، 

) :١١: ٢٠٠٥(، )يد ردي- رداكةو). ١٤: ٢٠١٠: ةر ردام ر و :ةو،  َو رةو م ،م 

ر    . و 

٣. طر و    (وو) ،و  َر م   د َوة  ،ت َوا  َ

 وط١((م( َ(    (و) وا . ةد      ) .(ووو) ،(و) َيد  ردي-  ردا٣٤: ٢٠١٠: ةر   .(        

 . ةدووو        ة+  دوو

  

َد ي: وةم  : 

١. طر و راوَة  م و َ ،َ ريةو ر م و ط ا  دة .

)يد ردي- ردا٢٣ – ٢٢: ٢٠١٠: ةر .(وا رةد ةوَوكة. ومم :،دنَ 

 .رونةد

٢. د يون زاراو  ،ةم َ وةد ،ةض م َ  رةو ،ةو   ك  و،   ) .َو: ٢٠٠٥ :

 .، رردن: دادموس، زيكةو). ١١

٣.  َم (و)ي  يو  ،راوداَةو ووة  َ  ردوو و راوَة    و 

نو و رن  دوو ةدروو . رداة ي ر ط(و)ي  َل 

ةوا  و و َم  وي  رد   ،ةو ،َ َة َوم ) . :١١: ٢٠٠٥(، 

)د- موس: يَكةو). ٢٠: ٢٠١٣ ر ،اور ،نوَر، ررو :،ط لزارط. 

 :  (ر): ةار

     (ر) (ر) و   ةد زن     ما، دوو مرد مز      ،ن م و دوو  ر 

و ََةد دارون )ةر، وةم،ار َ ،(نة م، ةدَ  وا .َو وا  ي(ر) و 

: ٢٠١٣رَوس:   يم-  د) . موَةد ي كةو وت،رةد داََ و ر دار،ن مم

                                                
١ ( َر اَ  (وطم)ة وم)ة)م، م  وطم ا مرد مزَ .ةَ ي َ وسَر.  
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 ١٤٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

١٩(، ) :١٠: ٢٠٠٥(، )يد ردي- رداكةو). ١٧: ٢٠١٠: ةر : ،رارةر، 

َةررا، وةر . 

َ :َم ي د، و  اري ان. ةوةر  

  

 ةدووو 

     ،دا  َذ    م ؤر   ،  دةوة   وم مي  َةو   

سر .َ )  – ٢ (  ، َ   َوور : 

 (.ن) + ي + (.ن) + ي + (.ن) ...

 ،(ن.)  وم َط،   ن ،وَ ،ومر ةرك  د ر ،َ وةمَطةو . 

) ازي ،(ي)،ر ي،ةم ا - دامَل ( . 

َ  : 

)ي (درؤك (ة) ي (ف) ي  (ؤظ ( )نَم) ي (ران ...(اقَ) ي ( 

ةد رؤي  ؤظ  م َماق. رامَ 

    َ دمَ   ونو د وَر ار،    ةو   ن و   ريدوو م

 ن زي  ازيةوةر،  و ةوانةم  وامدا   از و (ي)ي َدا يدةرةوة 

وام،َ و طر و     (ي) ،و  طَل   ازي ةر ةد     (ي)دوو

  ،()طر و     ()   ،وةد وا         وندواي د .() (ي) َ   ار

وَر، وامن  و َ  َ َةو ََةو .  

  ر َردن          (ت) + (ى) + (رَ) +(ى) + (ردن) 

)رؤ) + (ي) + (ون) + (ي) + (انةز        .(رؤ انةو مز  

)رؤ) + (ي) + (زام) + (ي) + ( مَ / رار /         .(رؤ  يزام   

 )رؤر) + (ي) + (ةوام) + (ي) + ( َو / امر /         .(رؤ رةوام    

ر   ، )رؤ َوو م َاَ ي(دوادا،َ َ ة وَ  .َو 

 ةدمو ن  ي ،َةررام  ن ةَ : 

)َةررا) + (ي) + (ط) + (ي) + (روم)٢() + (ي) + ( َو / مَ /       ( 

َةررا  طروم   

َةررا  طيو)٣( َو  /َةررا  يو 

  اطر مم َةر را    ياو  داوةم  )ريةرو    و   َة   م

 َ: ةوةار يَة ( َ م

                                                
٢ (  ، ى واَ  )روم(ة،  ار )روم(  و  ي طةمم 

ارور مةدوو ةو.          : روم      /         : ار : روم   
٣  ( .() .َو (و) ك  (و) َ  



  وَ . د
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٤٥                                                            )٢٠١٧ 

)ريةرو) و  ي(َ م ،ة)ي          ةرور  و  َم ،ة 

)َةرراَ ي(ط) ي(وار  /   َةررا َواري َو   

َةررا وم دمر طةر  /َةررا وم دمرةير   

َةررا  طةيردةرو َو  /َةررا)٤( ةيردةرو  . 

)َةررام ي() ي(ن   / ) ي() َل)يمري  

َةررا م ن   /   مري    

)) ي()رزشة)ي و)٥ ةو دوام  .          ي و رزشة ةو دوام 

َةررا ذ م رى و َلةطمََظ  /َةررا  رمََظ  

َةررا اط طةز ةىو  وَ / َةررا اطةيو  

)َةررا) ي(زي) ٦()ي( ي(        .َةررا ي  ز  

َةررا  طوةرم  /وَةررا يَود))٧( ي(         َود  

َةررا  طفو ) ريرو و)ي )٨(طَر) ي(َو /َةررا فو  و

  ريرو . 

)َةررا) ي(ط) ي(مرن) /ي داد(َةرراَ ي(دمَ َو         /

َةررا َدمَ  . 

َةررا  طمرم  /دادَةررا ي م(يَود)م َو    /

َ)رايَود) ٩()ي(ي م(م   

 )َةررا ن()ي و َو ))١٠(ر دمةودامةو و مدنَ  

)َةررادم ي(وةو)١١(    موَر را     َةر را  دمو ةو    موَر را

. 

)َةررا ي(َل) ي(       َةررا    

َةررا مَ ططن /َةررا مَطم مَ /ي  ط

 دري   

                                                
(٤  ي زؤري م  و  اممَ ى  (ى)و ازيم راووةم .  
٥  ( () (ك)اوةو ةوةةرط،  َم ).(  
٦  (  َ  دا(زي)ي  وا، م  (زي)   (ي)وة، طازي  َل (ي)ي

ةد ردا   ،() دوو   وَر َ (ز)م ةك .(زي)    
٧  (  دا(يَود)ي  وا، م  (يَود)   (ي)وة، طَل  ازي (ي)يةد ردا  

 ،() دوو  وَر َ (َود)ة ىار  (يَود).  .(ؤ ،ىَود) ،( ،َود)  
٨ (  م ، ى وادوو وا () و () و  وازن. و   
٩  ( م ، ى وا :يَود    /  را :َودر  . نوا اون،ةورط  وازن زؤر .   

١٠  (و ،(نوَر) راوَة، َ رةو ) .َو ، َ  - ١.(    
١١  (َداة (و) و ر، َ م َ.   
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 ١٤٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

َةررا مزرط ط  

َةررا طزاريط)١٢(  

َةررا طي  

َةررا وم ةير  

َةررا مم  

َةررا د ةرا  

َةررا  وي 

َةررا رية  

َةررا  ي وؤرمري . 

َةررا ر طةطيزم َر  /نردَةررا طةرزم  ريرو و

مر))ي )١٣(َو)   .مر ي(مر) ي(ر) ي(        .مري  مر ري . 

)مرمي (م(رت) ي()١٤( ي(         .مري  مم ر .  

)َةررام) ي(ط) ي( (يرن        .َةررا ن.  طرم

Pisporîyekan 

)َةررام) ي( و (م من      .   َةررا م  وم 

من      .                            Na ĥkumîyekan  

)َةررا       .ي ط(رط) ي(َةررا  .ي طرط 

 . ة(ر) مواو  (ي)،  (ر)     ن،راةرَي   َ  رَ ي

مزرط) ي(ط) ي(م))١٥() ي(و ل ل /راك ي)ي و ل   را                   . 

 . را   يراك/  ط زرطم  مي

مرر يية  /  ؤةزووَ)       .  وز ك)       (َو (و)ة.( 

 د. َ .ر  يمد. .            م  ي))١٦( َري)ي (م(م

))١٨(رة)ي (دادو)١٧( ي(دادو           .ةر        . 

                                                
  ) ط و طزار زاراوةَ راوة،  َروة َ.            ططزار.  ١٢
١٣  ( . ى واَ  (نر)ة،  ارى (مر).   :مر    /    رم :نر

م       
١٤  ( . ى واَ   .(مم) ىار  ،من      مم وط : مم  / وط : .   
١٥  ( ى وا. َ  (نزرط)ة،  ار ى(مزرط) . : مزرط ،  : نزرط  . رة

 روة)لو ( راوَة، َ رةو ) .َو ، َ  - ٣ ،٢ ،١ .(   
١٦  (   ، ى وارَ  .   :ريَ    /    :َ  (رَ)ة،  ارى (ريَ) .   
١٧  ( ، ى وا     :ط    :     /ط .        
١٨ (   ، ى وادادورةدادو        /     :رية : .    



  وَ . د
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٤٧                                                            )٢٠١٧ 

)م) ي(روم)در/ (  )١٩  ي(  َود) ٢٠(ى)ي() ي( روم  ي(ةر   ي(دا) و

  ووطند

يم رودر/  م ي  َودروم ةر  .ندووط و دا 

يم روم   .دَرم. 

يم روم .وا 

يم روم  و .ةيد  ... 

) ي(ةردةرو          ةردةرو . 

)ي زام( ؤظ  ون      .    زام ؤظ  ون .

komeÎayetîyekan                                                      

) و ي زام(روم       .    و زامروم . 

) ي(ريازم         . ريازم . 

)م) ي()٢١( ي(         .يم  . 

)م) ي(وةردةرو) ي(ةرز)٢٢( ي(         .مي ةو ةيردةرورز   . 

  

م وَي   نَ )ي ٣-  (. ) ،  - ٤ .(  

  

)ش. ي(َر) ي(          . َر 

) ي(دادط)را ي( يدادط        .را . 

 اي ران  دةا)ي ران.            )ي ()٢٣(دة(

 را ران دة)ي (را)ي ران.           دة(

 م ن  دة)ي ن.            )٢٤()ي (مدة(

  ران   ودا  دة ان       ري  )٢٥(وداَل)ي  دة(

  ن ا دة           )ي ناغ)ي (دة(

   ؤي وم دة          )ي (ؤ)ي ومدة(

  ن ي دة           )ي ن)ي (دة(

                                                
١٩  (، ى وا     : روم   /    : ار : روم .   
٢٠  (، ى وا   :  َودى  :  – راَود  /   ار.  
٢١  ( :  /   :   ، ى واا   . ى (ي)ى م .  
٢٢ ( ، ى وا  رزشةو :ة/    و      ررز  :.ر  ،  ر  
٢٣ ()  َ َ ،َدواداد ند َوم  ،ندة ى  ٣ط–  .(  
٢٤ ( وَر دة ردوو  (او ر م)دوو ين دروةوا، م طو رنةم  وام  َدا 

  .  م  را )ي (راج)ي ران.    ي(دة)ي (ن)ي ن.    ي(دة    :ََنَة
٢٥  ( َى) ( )اَلود(ةوة َ،  م وامدا م ) . ،  - ١    .(  



 م وَر َن ررد َ َرم يد ردي 
 

  

 ١٤٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

 ران ي دة          ران)ي ()ي دة(

 ي ن دة         )ي ()ي ندة(

 دامَ اران  دة           )ي (دان)ي َاراندة(

 وَ ي  دة         وَ ي)ي )ي (دة(

ي ردمر )ردةروة ي(ةر  يو نا         ....ردةروة ةر  ... و  

 

      انر   م و مَ ي،ن  َم  ي  د  وةد ر ،ون   و م   

َدا  ميو )ةر ( )ةر (اووةم .روة طر )ةر (َو  و  يو 

يد م دوادا،ت ي د كةو واة،َوكةو م : 

مي  مةر  

مي ي ةر 

مي  ومةر 

مي َةةر ةر 

مي  مردةر  

 طر و  َن طكةو يد َ ،ن ،انر)،و  ي(...،َدوادا  ةد وا    ي) دوو-   .(

مو: 

       م )٢٦()يةر)ي ()ي ()م

 ران       ةرَمي م          )ي رانةرمَ ) مي

 ن ةر ةيَمي و         )ي نةر) ةيو َمي

مَي  رد )ةر ي(       مَي رد ةر  

 ن ةر مة)ي ن           َمي مَزةر) مةمَز َمي

 و َةر وايَمي         َو)ي َةر) وايَ َمي

مَي َةي )ةرمَ         ن ي)ي َةي ةر ن 

 ن ةر ممَمي         )ي نةر) ممَ مي

 ن ةردي )ي ن        َمي ةردي (َ مي

 ران ةر ردي)ي ران         َمي ةر )رديَ مي

 ران ةر م)ي ران        َمي ةر) ي ()٢٧(مَ )مي

 ران ةر ر)ي ران          َمي ةر) رَ مي

 و َةر يَمي          و)ي َةر )يَ مي

                                                
٢٦  (َ  ري وزامومدوادا َ،ر  ،  وري مي َدا،ةو  َطةر  درواووة م، 

 د َيط دوادا وة. 

  
٢٧  .(م) ىار  ،(م)  َ(  



  وَ . د
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٤٩                                                            )٢٠١٧ 

 ن ةرم  تَمي          )ي نةرم)  تَ مي

مي ) دري ةرَ ي(و          مي  دري ةر َو  

مي  )ةرَ ي(و           مي  ةر َو 

مي وا))٢٨() ي(ةرَ ي(و          مي  واةر َو 

مي ي طةيور )ةرَ ي(و           مي ي طةيور ةر َو 

مي ) زامةرَ ي(و             مي  زامةر َو 

مي م )ةرَ ي(و         مي م ةر َو 

مي ) ارامَ مَةرانر ي(          مي  ارامَ مَةر انر 

ميةر يم )ةرَ ي(و         مي يةرم ةر َو 

مي ) ةرَ ي(و          مي  ةر َو  

مر يزاية )ةرَ ي(و          مر يزاية ةر َو 

مي م )ةرَ ي(و            مي م ةر َو 

مي ) ذةرَ ي(و            مي  ذةر َو 

مي ) ريةرَ ي(و          مي  ريةر َو 

مي ) اريدةرَ ي(و          مي  اريدةر َو 

مذ يَةي )ةرَ ي(و           مذ يَةي ةر َو 

مي ة )ةرَ ي(و         مي ة ةر َو  

مي ) ريَزرةر ي(َو         مي  ريَزرةر َو    

مي ي )ةرَ ي(و         مي ي ةر َو  

مر ي)٢٩(ى() ي (ةرَ ي(و        مي  رةر َو 

مي )ر ) ي(مَةرَ ي(و         مي ر  مَةر َو  

مي  )ةرَ ي(و           مي  ةر َو 

مي َ )ةرَ ي(و           مي َ ةر َو 

مي ) رؤةرَ ي(و          مي  رؤةر َو 

مي ر ) مةرَ ي(و          مي مر ةر َو 

مي ) ايةرَ ي(و            مي  ايةر َو 

مط ي)ر٣٠(ى() ي(ةرَ ي(و          مط ير ةر َو 

                                                
٢٨ .(وا) ىار  ،(واج)  َ (  

(رى) ،م موى  و مرم ى وا َ ،  (ر) ، راى )  ٢٩

  (رى)وة موماوة.
٣٠  (ي  وا ،َوةو .َ   ،(رط) ار   .(رىط) طىر:  ، 

    :ريط

  



 م وَر َن ررد َ َرم يد ردي 
 

  

 ١٥٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

مم يم )ةرَ ي(َل         مم يم ةر ََل 

مم يورؤزي )ةرَ ي(َل          مم يورؤزي ةر ََل 

 ران  ريَ مةدوامو          ران ريَ)ي مية(دوامو

 مَ اران َةز مةدوامو           مَ اران  َة)ي زمية(دوامو

  

 

َ،ر َ دوايةو،  م ط : 

م  َر  ،نرد  ،طن زؤر يوَةر. 

١.  ي )١٢٥ (ي ري َةو، م )٦ ( َ   ،اونوم من: 

   /ر  مامةرم يم. ا

   دؤوي  يرط  . ب

  ٤/  م .ث

  .ةر)ي ) و (شةرة(ردن) و ( َمم  . ت

٢.  َد ةير اي رة )٤.٨ %َو ر (ةي ةد ش )٩٥.٢ .(% 

٣.   ) ي١٢٥ (، )٣١٢ (وس  يَر . 

 : نَة  نري   .٤

 %).  ٩٢.٣( ةري رَم، د  ن)٢٨٨(        . ا

 %).  ٧.٧( ةوا، د ي ن)٢٤(  . ب

٥.  م وي  اَ نوم،  ن اَ  و َوامةو. 

٦.  رةد م وي ن م، رةيذ ن  ا انَ٧ - ١( م ( . 

 %).   ٣٠.١( ةد ،َا ن) ٣١٢( ،ةورَا  نو) ١٠٣٦ي ن، (  .٧

 : َة  نري   .٨

..،  ..، .. ط راةرَ( مط َ ت، ()دا   ) ٢٣٣(        . ا

رؤ  ،..ةر  ،(..ش َر زؤر ة ةو د  )٧٤.٦٧  .(% روة )١٦ (      دا()

، ةد )٥.١ %   .( 

 ). % ٠.٩٦( ةد ،) دا  î  ،y(ي:   ) ٣(  . ب

 %).  ٢.٨٨( ةد ،َراودا  يمو و  ) ٩(      . ث

 ). % ١.٢٨( ةد ، ا(و) ي   ) ٤(  . ت

 ).% ١١.٥٣(ةد ،(ر ، ر) دا   ) ٣٦(      . ج

 ). % ٠.٦٤( ةد ، ةوَ يو مم (ي)   ) ٢(      . ض

 ). % ٠.٣٢( ةد ، داو يةر)ي w  -(و  ) ١(  . ح

 م ودراون،    يم ومو  م   داو مَمو   د ي) ٨(  . خ

 ، نرد) اوةردةرووم (ة  ، نر)ردةرور ... (ةد ش )٢.٥٦ % . (  



  وَ . د
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٥١                                                            )٢٠١٧ 

 : َز

     دمو م ةوَ ي   وسَر َ ر،ام  زامَ 

 :َدمناي  َ روو،ةد

و...  نط   راةرَو  تةزارةو و  زم   ن موَ  يدموة  )١

َ و  ورَو ردي،     زاةر مزم ردي، ن     روامةد دامم د 

 . ن ةيوو رام نرممواو و  ةيوَ اوم َ،ةردةد ةَ رمن يموم

زؤرن زامري و   م ن،ةري  د  يرامرم و رَوس     يدموة  )٢

  .رَ و م رَوَ دا م  زانةر

٣(   وةدمي  و َل و روومورر ،اوَر َري   دة، داواي  ر

م ارةم   وريدا،ةو ار، .َ رو 

٤(  ان ر روةطدمي ي  ،ن َر َم يد  ردي، دواي

   دارا .ام مورةر

٥(   وازي   وم َو و زاراو  مداةم  ، ) م  ، م مَ) ،(،  (مَ  ،

(َ ،وَ) .نردوو  ،درو َ َ.  

٦          ،نرد َر مرؤ ر و ط  ،ةَو وةىَ ام   (

  دةمدن و رادموةى ى رَوس.

٧(  رتة    َ وو م  طن  ور ،ت  ن زؤر يوَةر 

)رةم   يدةرةوة َةو زَ ،(دة ر و م وام)وم ي 

 وسَر اووو م اةمم ،( رم َان و مَ وةدمي        .َددن زر

 ش م ر ن رزاة   وسَر ي  وم َرطن    َي ودا  ر 

  امَ .َي  وةي م  َا و ن اةرَةو . 

  

  

  

  

  

 

     

  

  

  

  

  



 م وَر َن ررد َ َرم يد ردي 
 

  

 ١٥٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

ونةر 

١.  يد ) ،رديرد ،)٢٠١٠اةرم    امموةر    َوَروي     ،ردي

، يم   ،َو. 

٢.       يد ردي- موس، ( يَ٢٠١٣ر(، وَردي  ر    َ  زامم   وَر

 .و   ،َميث،  ةط، دوو

٣.  ، دران  ،٢٠٠٥( د(،  وَر  وي   دوو  ،ردية،  يم ةزارةو  

ن،  ،ةردةرورد ريي زامرَو . 

٤.  ،ح د ،وف )٢٠١٠(،  َم ةوز وام،ن    ،  مؤذ ير ،ت 

َو. 

٥.   ،ح  د  ،وف )٢٠١١(مز،،وام   َ ، يد   ،ردي يم  

 ،َو . 

٦.   ،رفةورم ) ،رف ٢٠١٤(، ردوو ةيزاراو م  ،مةز، ي ةدث و   زط

 .و َت،رؤذ يدموةو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  وَ . د
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٥٣                                                            )٢٠١٧ 

ي َةو 

وَر  م َن ررد 

َ َرم يد ردي 

) رم زاي   مو( 

َوة رة 

و  ت ةد نزم ط  ةو َةر َة و َ  زام زم ،ةر وامزم     

ر وةندمداداتةد ر .َوماَ ن وةيو  ،وسَرَ  ارةم  .دمر 

َوة،  َ  و دووش  و َ زو َوة، طَل ك  ووين   ردا

 . وم  ك م يوَو 

       ،ا ةَ  س ،ري او وسَةر،    م  وم

 نزم  ر ةمو د       ،ةرَوس او ي س  روة .نزم رةد

 ةَ  درومَو ر  َ،ن  ردوو  مةداوة :ن ي 

مَر  و ر وة ي  م   امَر   ر ور  ي د  رةوا و  ر

واي   ر  ر رَن، ر،          وا  ي  ن ة. ري دووو م نةمواو

 طَ    ة      ،ةرَو ن او   ي . دوا س  مةمواو و رةد

 .ةو َا اوم

       ا، ةدووو    رة   ر دن ةد رم  اوةو ردمي  او   ي نة  . 

َ ،ار  م َ طوة  و   رو ذ ةدا  م  ،وور  وام  :   ي

)١٢٥(، م )٦ (ن َ ن) .٣١٢ (ي  وسَر  ام ) ن) ٢٤٩و    (ي)ي

 ازير دان. دوااو م َزَة  ،ووروام : وةدمي  َ   ون م 

 مز و تةزارةو  وَةررا طن   د مد دام ...ةو وامر      ،ردي مز

 نم رزاة   ،ردي وَرم ووو م َي نمر َةردةد ة،َ  

 دم َ  يدموة روة .ن ةيوو رام نرممواو و  ةيوَاوم

    وسَرو مريرام  د  ريةن   . ونةر  يو َةو 

 .         روواوم

 

  

  

  

  

  

  

  



 م وَر َن ررد َ َرم يد ردي 
 

  

 ١٥٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

ا 

  تا  ءناارد  

ردا د تا  

)ذ  ء   ا وات ا(  

  

          ول ان و   ت اا   ،ا   ء ت اما

       ت اما  ت ا يا  ،ء و اا ا ف وت. اا   ا ا .

 و   ناج و او ا ض ا  ت و ة ت وم .ذج ت ر 

     ا ول وا ،يم        ءا  ا ات، وا   ء وا   يا

ءا،    اتا   وا و اا    ا  د م .تء:ا  او

اء اا و ا   ا ، و ام اء ا ا    اات و ات    

 اء   م   .ء  ت اوا و ر اا. و ا ا  ا

     ا و ،ما  ،  و      ا ا ا ت. وا  ءا 

  ا   ) ٣١٢(  . اء       ) ٦)  ، ( ١٢٥ة ات   : ع (  

 و ازارات   ي    وأ       اات    ض  و. ا) ي(  ) ٢٤٩( و ات

و اء  اء و ا ارد ،    أو    ا ارد أ... ا ات و ا ات

 ا ا و ا ...و دارا واا  ر     ورات ا  ل اء . ادا 

ا ا  ض ا ء . و در و  .   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  وَ . د
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٥٥                                                            )٢٠١٧ 

  

ABSTRACT 
 

The Orthography of Kurdistan Regional Government Signboards, 
According to the Kurdish Academy Directives 

(The Formal Signboards of Koya District as a Sample) 
Applied Research 

 
     Applied linguistics is a part of linguistics .It practically deals with the linguistic problems 
and tries to resolve them. Finding out and review of orthography and writing is one of the 
areas of Applied Linguistics. This research consists of an introduction, and two chapters, 
conclusions, suggestions, and an extension to display the data and several pictures of the 
signboards.  
     In the first chapter, orthography is explained theoretically, and how to write the 
expressions .Also spelling mistakes and correct expressions according to the rules and 
instructions are tackled in this chapter .Two kinds of errors are selected; First: the 
grammatical errors that do not affect the meaning .Second: The semantic errors that affect the 
meaning of expressions despite the grammar. Then the orthographical mistakes of the 
signboards explained in five points. 
     In the second chapter, the applied research deals with identifying and correcting the errors 
in the signboards. Then the researcher presents several conclusions. There are (٦) signboards 
without error out of (١٢٥) signboards. There are (٣١٢) misspelled in the signboards and (٢٤٩) 
of them with Conjunction particle (ی). Next some suggestions are offered like opening 
linguistic section or office in all the ministries and public departments or employing experts in 
Kurdish orthography such as graduates of the Kurdish language department to review and 
correct mistakes in the offices that issue such administrative orders. And preparing improving 
course for the typists to improve their writing. In the latest display there are a list of sources 
and an extension research. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 م وَر َن ررد َ َرم يد ردي 
 

  

 ١٥٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

  

  )   ر و ذرة و رَةى ن١ى ذرة (

  رةذ  %  

  ٧٤.٦٧ ٢٣٣  

  ٥.١ ١٦  

y – î ٠.٩٦  ٣  

  ٠.٦٤  ٢  (ى) مو

  ٢.٨٨  ٩  وى َراو

  ١١.٥٣  ٣٦  ر  –ر  

  ١.٢٨  ٤  ى (و)

  ٠.٣٢  ١  )ى رة(و

ى د  ٢.٥٦  ٨  

ر  ٩٩.٩٤  ٣١٢  

اى ر  ٤.٨٦  ٦ 

 ى  ٩٥.٢  ١١٩  

 ى٣٠.١ ٣١٢  و 

مَى ر  ٩٢.٣ ٢٨٨  

ى وا  ٧.٧ ٢٤ 

  

  

  )٢ى ذرة (

 ويم ةد وزط مري  َةو او ر نمة:  

  

 زطةد ز

١  زاي  

٢ رؤ رةوام  

٣ رؤ  يزام 

٤  ةردةرو 

٥  زام ؤظ ون 

٦   و زامروم 

٧  ريازم 

٨   

٩ رَةرا ي طرط 

١٠ َمو ييةمم  يزام 

١١ يم   

١٢ رَةرا  طروم  



  وَ . د
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٥٧                                                            )٢٠١٧ 

 د.   رَ يمم ١٣

  و يمم ١٤

١٥  ةدادور  

١٦ يم رودر م  

١٧ يم روم   .دَرم 

١٨ يم روم وا 

١٩ يم روم  و .ةد 

٢٠ رَةرا م طرنوم  /يةر   

٢١ رَةرا  ي +  اطرنم. 

٢٢ رَةرا وم دمريةر  

٢٣ رَةرا ظََمر  

٢٤ رَةرا اطيةو  

٢٥ رَةرا ي  ز 

٢٦ رَةرا َود  

٢٧ رَةرا فو   ريرو و 

٢٨  يدادطرا  

٢٩ مري  دادم 

٣٠ رَةرا ََدم  

٣١ َرا َود مم  

٣٢ رَةرا دمةو ر را وَمو  

٣٣ رَةرا   

٣٤  رَ  

٣٥ َمي  دري  ط  

٣٦ رَةرا طزاريط  

٣٧ رَةرا طي  

٣٨ رَةرا وم يةر  

٣٩ رَةرا مم  

٤٠ رَةرا د ةرا  

٤١ رَةرا  وي 

٤٢ رَةرا رية  

٤٣ مرر يية  / وز ؤة 

٤٤ مي طةرزمي   +مري  مر ري 

٤٥ مري  مم ر  

٤٦ ي   را 

٤٧ رَةرا يرم و ؤري  

   دؤوي  يرط ٤٨

٤٩ م   /٤ 



 م وَر َن ررد َ َرم يد ردي 
 

  

 ١٥٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

٥٠ رَةرا َواري َو /مري َواري  

٥١ مي ةو يةردةرورز  

٥٢ مم يامةرم  ر / 

٥٣ رَةرا يةردةرو  

٥٤ رَةرا م ن 

٥٥   مري 

٥٦ و ي رزشة ةو دوام  

٥٧  / نطةردةرو 

٥٨ رَةرا م  وم من 

٥٩ ي ردمر ةردةرو ةر  وي ان 

 انر ار ةد ٦٠

 اناي ر ةد ٦١

 ن ي ةد ٦٢

 انر ودا  ةد ٦٣

 ن ا ةد ٦٤

 م ن ةد ٦٥

 ؤي وم ةد ٦٦

 انر ي ةد ٦٧

 ي ن ةد ٦٨

 اراندام َ ةد ٦٩

 وَ ي  ةد ٧٠

 ارانمَ َ ةز مةدوامو ٧١

 انر ةر ري َميَ /   انر ريَ مةدوامو ٧٢

٧٣ َيم وية ةر ن 

٧٤ َمي رد ةر  

٧٥ َيم َزمةم ةر ن 

٧٦ َيم َواي ةر َو 

٧٧ َمي َية ةر ن 

٧٨ َيم مم ةر ن 

٧٩ َيم دي ةر ن 

٨٠ َيم ردي ةر ران 

٨١ َيم م ةر ران 

٨٢ َيم ر ةر ران 

٨٣ َيم ي ةر َو 

٨٤ َيم ت م ةر ن 

٨٥ َيم ةدر َاران 

٨٦ َيم  مةر ران 



  وَ . د
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٥٩                                                            )٢٠١٧ 

 ةرردم  يم ٨٧

 ةر ةرةَ يم ٨٨

 ةروم  يم ٨٩

 )٢( ةر ي يم ٩٠

 ةرم  يم ٩١

 و َةر دري  يم ٩٢

 و َةر  يم ٩٣

 و َةروا  يم ٩٤

 و َةر يةورط ي يم ٩٥

 و َةرزام  يم ٩٦

 و َةر م يم ٩٧

 انر ةر ارام َمَ يم ٩٨

 و َةر ميةر يم ٩٩

 و َةر  يم ١٠٠

 و َةر زايةر يم ١٠١

 و َةر م يم ١٠٢

 و َةر ي يم ١٠٣

 و َةرذ  يم ١٠٤

 و َةرري  يم ١٠٥

 و َةر اريد يم ١٠٦

 و َةر يةذَ يم ١٠٧

 و َةر ة يم ١٠٨

 و َةر ريزرَ يم ١٠٩

 و َةرر  يم ١١٠

 و َةر مَ ر يم ١١١

 و َةر  يم ١١٢

 و َةرَ  يم ١١٣

 و َةررؤ  يم ١١٤

 و َةر رم يم ١١٥

 و َةراي  يم ١١٦

 و َةر رط يم ١١٧

 َل َةر مم يم ١١٨

 َل َةر ورؤزيم يم ١١٩

 ادؤ م يم ١٢٠

 و َةر اي َدمَ يم ١٢١

 ك ي / واريةَم َم ١٢٢

  



 م وَر َن ررد َ َرم يد ردي 
 

  

 ١٦٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

  

  )٣ى ذرة (

:م  ك م ىَو  

  

  

  

 
  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  



  وَ . د
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٦١                                                            )٢٠١٧ 
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 ١٦٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

  

  

  

  

 
  

 
 
 
  

 
 

 
 
  

 
 
  

 
  

   

 
  

  

  

 
 
 
 
  

 
  

 
 
 
 

 



  وَ . د
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٦٣                                                            )٢٠١٧ 
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 ١٦٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

  

  

  

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 
 
 
 
 


