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 ياساكانى كوتن و كلۆركردنى فۆنيمى /د/ ل زمانى كورديدا

  پ.ى.د . بيستون حسن احمد                  د. عادل ڕشيد قادر

 زانكۆى سلمانى

  سكولى پروەردەى بنڕەت

  

  

  

 پشكى

گورەو تكچژاو پكھاتووە ك ل مشكى مرۆڤدا كاردەكات، ھموو زمانكانى زمان ل پەوكى 

جيھان خاوەنى ھموو ئو كرەس دەنگسازى و ڕزمانيكانى وەكو ( ناو، ئاوەناو، جناو ... ھتد)ن، 

ئمش بگي بۆ ئو ڕاستي، ك زمانى مرۆڤ ھموويان ب پى ھمان پەوھدەسوڕن، ئو 

 surfaceييانى ك ل نوانياندا دەبينرت تنھا ل ڕووكشدا وات ل ڕۆنانى سرەوە (جياواز

strectur.نديدەكركان برەوەشدا دياردەو جياوازييى سوڕۆنانر لھ ،داي (  

ھر زمانك  كۆمك ياسا پيەودەكات ل ھر ئاستك ل ئاستكانى( دەنگسازيي. وشسازيى، 

  زبوونى يككانى بۆ گياندنى واتا.سينتاكس) ل ڕي

( فۆنتيك و فۆنۆلۆژيي) وەكو دوو پكھاتى ئاستى دەنگسازى ب يكوە كاردەكن، ب واتايكى تر 

فۆنتيك ڕگ خۆشكرە بۆ لكۆينوە ل فۆنۆلۆژيى ھر زمانك و خستنڕووى ئو دياردەو 

  و پكھاتى مۆرفيم و وشو فرز و ڕستدا.گۆڕاندەنگيانى ك ب سرفۆنيمكاندا دادت ل نا

( ياساكانى كوتن و كلۆركردنى فۆنيمى /د/ ل زمانى كورديدا ) دەخات ڕوو و   یهينوە◌َ ئم لكۆل

شيكردنوەيان بۆ دەكات، ب واتاى ئوەى ڕبازى وەسفى شيكارى بكارھنراوە ل خستن ڕووى ئو 

  گۆڕان دەنگيانى دن ئاراوە.

ئاماژەى بۆكرا ئاستكان ل ناو پرەوى زماندا دابوا نين ل يكتر، ھرچندە جياوازيش بن،  ەكوھر

بۆي جگ ل ئاستى فۆنۆلۆژيى زمانك نموونكان پڕيونتوە ئاستكانى ( مۆرفۆلۆژيى و 

.كسينتاكس) ى زمان  

لكۆينوانى ك لم گرينگى ئم لكۆلينوەي، جگ لوەى ھوك دەخرت سر ھموو ئو 

بارەيوە ئنجام دراون. ھموو الينكى زمان دەبت شيبكريتوەو پسنبكرت، ئم الينش 

.نكردنسوەو پشيكردن ويستى بپ  

: بريتين ل شكراوە كشدا دابر دوو بس كى بشپ ل جگ وەكينكۆل  

ى، كوانينكۆو لدا ئشم بم : لكشى ير و  بس كراون تيشكيان خراوەت و فۆنيمر ئسل

  ب پى پويست ڕاى يكۆلرەوان، ئگر پويستى كردبت لو بارەيوە دەرباوە.

بشى دووەم : ئم بش بۆ ياسا فۆنۆلۆژييكانى زمانى كوردى و ھموو ئو گۆڕان و دياردە 

دن و دەربينانداو ل ناو قالبى  بگو دەنگيانى ك ب سر فۆنيمكانى زمانى كوردى ل گۆكر

وشكاندا ب شوەيكى گشتى و بسر فۆنيمى /د/ دا ب تايبتيدا دن، ترخان كراوە، لگڵ ئوەشدا 
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 كان تياياندا ڕوودەدەن، چونكفۆنۆلۆژيي پرۆس ڕوو كنش دەخريمۆرفۆلۆژيان و پرۆسموو ئھ

  رفۆلۆژييكاندا ڕوودەدەن.پرۆس فۆنۆلۆژييكان لناو پرۆس مۆ

ل كۆتايى لكۆلينوەكدا ئنجامكان و ليستى سرچاوەكان و پوختى لكۆلينوەك ب ھر دوو 

  زمانى عرەبى و ئينگليزى خراوەتڕوو .

  

  

  بشى يكم

  كوتن و كلۆركردنى فۆنيمى /د/ ل لكۆينوەى لكۆرەواندا

وەكو شريت وش و درباو وڕست دەنونن و مبستى ئاخاوتن ك بھىۆى كۆم دەنگكوە 

قسكر دەگوازنوە بۆ گوى گوگر، ل دەربينكان ھندك گۆڕانى دەنگى ب سر فۆنيمكانى 

زمانكدا دت ئوانيش جواراو جۆرن ، ھندكان لدەرەوەى دەستى قسكرەكدان وەك بۆ 

ش جار> شو(ش( ژدارشدار > بب ) نموون ژجار) گۆڕينى (خشۆكى ش > بۆ خشۆكى > ژ) ل

دەرەوەى دەستى قسكرداي كوتۆت ژر كاريگرى دەنگ دەنگدارەكى دواى خۆيوە،( 

دياردەيكى ئاسايى وبوە و ل ھموو زمانكى سروشتيدا ھروەك چۆن زۆرجار نيشان ل شتك 

  ). ٦٥:   ٢٠١١دەگرينوە و شتكى تر دەپكين(محمد معروف فتاح 

)سبارەت ب لناوچوونى فۆنيمى /د/ ل ئاخاوتن و نووسيندا پيواي ٤٢: ١٩٦٠(نورى على ئمين،    

"ل ھندێ وشدا ، وەك بايخ نادرێ ب پيتى(ب،ت) وەھاش بايخ نادرت ب پيتى (د) ل بژان و 

وسرت و دەبژرت ( نووسيندا ، وەك پيتى (د) ل وشى (تورداس ) دا فێ دەدرت و دەنو

."نيى ناگكبنچين ك بت ھيچ وەينووسيندا بنووسر وە لالى منوراس ) بت  

 كى خستۆتردستادا بئ ر لنجا ساڵ بزمانى كورديدا پ دياردە وگۆڕانى دەنگى ل وە لكۆلينل

بڕاى ليكۆلران دەنگى  سربناغى لكۆلينوە ل سر زمان ب گشتى و دەنگسازى ب تايبتى، بم

ب بايخ و بايخدار ل زماندا ناتوانرت وا ب ئاسانى لك جودا بكرنوە ئگر ھبن، چونك كوتن 

يا گۆڕان و توانوەى دەنگك لو ژينگى تيادا دەردەكوت ل بھاى ئو فۆنيم كم ناكاتوە، بۆ 

 زۆر شونى تردا نك ھر لناوناچن بگرە نموون ئگر چى فۆنيمكى وەكو /ب، ت / و /د/ ل

) واننن ، (بش خۆياندا دەھكانى پر دەنگسوەو گۆڕان بر دەنگى تريشس نر دەك١كاريگ.((  

 ) سرت داگرە > سردداگرە ،( ت > د ).١

باسكى ) سبارەت  ب گۆڕينى فۆنيمى /د / بۆ (ئـ) ل شوە زارى سلمانيدا ٢١: ١٩٧٣( تۆفيق وەھبى: 

زۆر وردى مژوويى ئم فۆنيمى كردووە و بگى زۆرى بۆ پسند كردنى ئو ڕايى خۆى 

ھناوەتوە لوەى ك ل بنڕاتدا ( د) بوەو گۆڕدراوە بۆ (ئـ)، نموونى تريشى ھناوەتوە ل سر 

  )).٢(بوان ( گۆڕان و كلۆر كردنىيان،ب ئوەى ئاماژە ب ھۆكارى ئو گۆڕان بكات،

 )دەست دەگرم > دەسد دەگرم  يان ل گت دم > ل گد دم ٢

) ل برھميكيدا دەت : (ئگر دوو دەنگى كۆنسۆنانتى ٥٤: ١٩٧٦بوان (ئوڕەحمانى حاجى مارف، 

 ،كيان ون دەبكيندا يدەرب وە لك، ئپاڵ ي ونك نزيك، بككچوو ياخود لو) وان٣(ب.((  

  بنتر  )بند + تر >٣
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  وبوونكڕاندن و وون بوون و تو پنووسيندا ئ ل ك يدا ڕاى وايكبزى كتراوپ ر لنووس

نبت). ھرچندە ليكۆلران لو ڕايدان ئو جۆرە گۆڕانى دەنگان ك ب سر فۆنيمكانى زمانى 

  كوردى دا دن ئوە دەچن بوارى فۆنۆلۆژييوە  نك فۆنتيك.

/د/ يكك ل فۆنيم نبزون گەكانى زمانى كوردى، ھندێ جاريش ل ڕەوتى ئاخاوتندا و ب فۆنيمى 

تايبتى ل كۆتايى وشكاندا برەو كپى دەچ ودەبت ب [ت] يا [د] كى كلۆر(( ھندێ كۆنسۆنانتى 

اتيح وەيس گ ل ھندێ شونى تايبتيدا ئبن ب كپ ئدركنرێ چونك بڕە ناكرێ )) (غازى ف

٥١:  ١٩٨٤ .( 

) ل لكۆينوەكى سبارەت ب فۆنيمى /د/ ب شوەيكى درژ گلك ٣٨: ٢٠٠٠(نسرين فخرى،     

نموونى ل ھردوو الينى مۆرفۆلۆژيى و سينتاكس ھناوەتوە و ئو گۆڕان و دياردە دەنگيانى 

 ت  "گۆڕانى دەنگ، واتداد و دەنگر ئسب ڕوو، ك ت خستۆتر دەنگ دادس ى بو گۆڕانئ– 

ھنگاو ھنگاو دەڕوات، بۆي جياوازى دەنگكان، ل وەچيكوە بۆ وەچيكى تر ھي  -لسرە خۆ

و، تنياش ئوانى زۆرتر شارەزان و ل قووى تبينى ئم كاران ھستى پ دەكن"،.بم جى 

لۆژيى و سينتاكس ل اليك و فۆنتيك و سرەنج ل زۆر شوندا نموونكان ل نوان مۆرفۆ

  فۆنۆلۆژيى لالكى ترەوە تكڵ ب يكترى كردووە.

) ل پيوەندى نوان مۆرفيم و مۆرف و ٢٦: ٢٠٠٦سباح ڕەشيد قادر، ( –( محمد معروف فتاح       

ن ك فۆنيمدا ھندك دياردەيان خستۆتڕووك دەكرت ھوەستى ل سربكرت ( دەتوانين بي

  . ))٤(بوان (بيرۆكى بردەوام ل ڕستى ( ناڕۆم) ھي ب ھۆى ( مۆرف)ى سفرەوە دەنونرێ

  )أ/ من دەڕۆم بۆ زانكۆ.٤

  ب/ من ناڕۆم بۆ زانكۆ.  

     ئاراوە، ك تنك دياردەى گۆڕانى دەنگى دەھندھ كزمانى زمانرەدا  ياساى ڕل

ت( لردا ناشكس تى بردەسركوە).   قسينوردى ڕوونى دەك شى دووەمدا بب  

) سبارەت ب فۆنيمى /د/ ل زمانى كورديدا دەت ١٥٩: ٢٠٠٨( محمدى محويي،        

"دەنگداركى نا_ ھناساويى _ بووى پووكى تقاوەي، ل جكوتى سرەتايى و جكوتى دواى 

  )).٥(بوان (ەمنتوە" كۆنسۆنانتدا وەك دەنگدارى  نا _ ھناساويى  كپى د

  < دەست >، < دايك >...ھتد)٥

بم حاتى دەرنبينيشى ھي < بغداد >< بغدا ~ بغا >، نووسر زۆر نموونى       

 ھناوەتوە لسر دياردەى توانوە و كوتن و كۆر كردن ئم فۆنيم ل شوە ئاخاوتنى سلمانيدا .

لسر ئم ئاست مۆرفۆلۆژيي، كۆنسۆنانت خشۆككانى ھاوسى ئو كۆنسۆنانت گيراوە       

دەنگدارانن، ب خستى دەنگدارييوە دەردەبرن، ئم ياساي ل" ياساى توانوەى ھاوسيتى" 

  ).٢٠٠٠، ١٩[دەز] درژ، ( محمدى محوى :   بم  ،دەچت. [دەست] درژ

) سبارەت بم فۆنيم دەت : "يكى لو گۆرينانى ل لڤى ١٨:  ٢٠٠٤عومر ئمين، ( وريا       

فۆنۆلۆجيدا بسر زمانى كوردى (خواروو)ھاتب توانوەى دەنگى (د)ى نيشانى ھميشيى. ئم 

  .))٦(بوان (دەنگ تواوەتوەو نبۆت دەنگكى تر" 
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٦(  

Daxom = axom 

Damxward = amxward 

لم لكۆينوەييدا زياتر تيشكى خستۆت سر ڕنووسی كوردى وزۆر ڕاى جوانى ران  لكۆله     

  لو بارەيوە دەربيوە.

ياساكانى دەنگ گۆرك "ئمش شونگرتنوەى فۆنيمك يا زياترە ب فۆنيمكى تر يان چند      

 "كر واتاى وشس وەى كاربكاتئ كدا، بيسنورى وش ك لفۆنيم) وان٧(ب((  ژار قادرھ)

  ).٢٠١٣:٢١١ئيسماعيل: 

  ) دەچم > تچم ( د>ت) ٧

لكتى ناوەڕاستدا دەتوان ببت ناوبر ل نوان دوو نبزونى ئم فۆنيم ل ئاستى فۆنۆلۆجى ديا     

ھاوشوەدا يان ل يكچودا، بۆ نموون لو ڕەگى كارانى كۆتاييان ب فۆنيمى /ڕ/ يان /ر/ دێ و 

دەكرن ب بكر ناديار ل شوەزارى سۆرانى ديالكتى ناوەڕاستدا، فۆنيمى /د/ دەبت ناوبى نوان 

  )).٨(بوان (ايى ڕەگى كارەكان و مۆرفۆفۆنيمى /ر/ ى بكر ناديار /ڕ/ يا/ر/ ى كۆت

 ) كدرا ، دەكدرێ ، بدرا ، دەبدرێ ٨

ھروەھا ل گڵ پاشگرى (اندن)ى تپڕاندنيشدا ھمان ڕۆى ناوبى دەگێ لنوان دوو       

ى دەنگسازييوە كاركى فۆنيمى (ن)ى چاوگ ، ل ئنجامى ب دواى يكداھاتنى دوو دەنگى [ن] ل ڕو

زۆر ئاسان نيي، لبر ئوە ل ھندێ ناوچدا ( شوەزارى سۆرانى كورديى ناوەڕاست)، دەنگى [د] 

  ).٢٩٦-٢٩٥،  ٢٠١٥ئبت ناوب و كارى گۆكردن ئاسان ئكا.(عبدالل حسن ڕەسول: 

  

  بشى دووەم

  انياسا فۆنۆلۆژييكانى زمانى كوردى و گۆڕان ودياردە دەنگييك

گۆڕان و دياردە دەنگييكان ك بسر فۆنيمكان  دادت، ل ئنجامى ڕيزبوون و بيكوە      

ناو قالبى بگ و لكدانيان ل ناو وشو فرز و رستدا. ھر زمانك يان زارو شوە   ھاتنيان له

وەكو فۆنيم  زارك كۆمك لو دەنگانى ك ل گنجينى مشكى قسپيكرانيدا ھيگرتون

بكاريان دەھنت و ب پى ياساى فۆنۆلۆژيى تايبت ب زمانكى يان زارەكى خۆى دەريان 

  دەبت.

  (ئو قالب فۆنۆلۆژيانى بگى كوردى تيايدا دادەڕژرێ بريتين لمانى الى خوارەوە:

     )c(  )c(  {v} )c(  )c( 

ccvcc 

ccvc 

ccv 

cvc 

cv 

v 

vc 

vcc 
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cvcc 

v=vowel 

c= consonant 

    وێ بدەرك گ وە تا چوار كۆنسۆنانتى لكي ل شو ئ بك ھڤاو بكدا ئيگب واتا ل"

  )).٢٠٠٤:١٦ھموو جۆر ب مرج ل دوو زياتر نكون الي" ( وريا عومر ئمين ،( 

، لرەدا مبست ل بگ ئو كۆم دەنگي ك فۆنۆتاكتيكى زمانك سنورى بۆ ديارى دەكات     

فۆنۆتاكتيك ئو ياسايانن ك ڕيزبوونى دەنگكان ل ناو چوارچوەى بگيكدا يان وشيكدا ديارى 

  )).٧٩: ٢٠١١دەكن (محمد معروف فتاح،( 

cv<  شا، دۆ  

cvc<   ر ، چاوس  

ccv چيا ، خوا  <  

ccvcچوار ، شوان<  

cvccردور ، بھ<  

ccvccخوارد ، دروست <  

بريتي ل ب يكوە ھاتنى دوو كۆنسۆنانت ( يا زياتر)لcluster( :  يا چپك كۆنسۆنانت( ھشوو    

  بگيكدا ب ئوەى ڤاوڵ ل نوانياندا دەركوێ ل پش يا ل دواى ڤاووە .

) مان ھي و پيەو v . vc .vccسبارەت بوەى ئايا ل زمانى كورديدا ل جۆرى قالبكانى (     

يا خود نخر ؟ دان پيانان ب بوونى ھمزە(ئـ) يا نخر ئو كيشي يكال دەكاتوە. ب ڕاى  دەكرت

 گرەتاى بت سناب ك وەيويش ئدەكات ئ جب ج گكانى برجم ك لرجمزە(ئـ) مھ مئ

) وانبكات، (ي ڤاوڵ دەست پ ت بواتا ناب ت ب٩چۆڵ ب .((  

  )cvcتاو(+)cvc)>  ماس (cvcاو() + ئcvccماست (  -٩

) دا وشى ( ئاو) ل دواى كوتنى (ئـ) فۆنيمى/ت/ شونى پ كردۆتوە بۆ ئوەى ئو ٩ل نموونى (

.بب ج ب ج رجم  

 :زمانى كورديدا بريتين ل ل گكانى دروستبوونى برجم 

  نابت.يكم/ ڤاوڵ ناوكى بگ پكدەھن، وبرگ بب ڤاوڵ دروست 

 ل گند بكى تر چواتاي ياخود ب ،يھ يگوەندە بئ بند ڤاوڵ ھكدا چيوش دووەم/ ل

.يبوونيان ھ وەندە ڤاوبن ئكدا ھيوش  

)( بروسك ) لccvcc سيم/ ڤاوڵ ك ناوكى بگ پكدەھنت ل گورەترين بگى كورديدا (

  ). cvccc پكدت، بم بوان ( گيشت <جمسرى سرەتاو جمسرى كۆتايى بگ

) وانبكات، (بڤاوڵ دەست پ ت بناب ت، واتت چۆڵ بناب گرەتاى ب٩چوارەم/ س.((  

پنجم/ ئگر دەنگكى كۆنسۆنانت كوت نوان دوو ڤاووە، ئوا كۆنسۆنانتك ل گڵ بگى 

ى جمسرى سرەتاى بگى دووەم بۆ ئوەى دووەمدا دەڕوات، ب واتاى ئوەى ك دەبت پارچ

) ج ب ج بت، يۆ نموون: (/ دار/ +ا > /دا/ ، / را/ )، و ئگر دوو كۆنسۆنانت كوتن ٤مرجى (

نوان دوو ڤاووە ئوە كۆنسۆنانتى دووەمى جمسرى كۆتايى بگى يكم ئو ڕۆ دەگت و 

  موون:( دەشت + ان > / دەش / ،/ تان/ ).لگڵ بگى دووەمدا دەڕوات، وەك بۆ ن
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ل ئاخاوتنى زمانى كورديدا فۆنيمكان ل ريزبوون و ب يكوە ھاتنيان ل ناو قالبى بگدا       

ڕەچاوى ئو مرجان دەكن، ك الى سرەوە ئاماژەيان بۆ كرا، بم ل ئاخاوتنى ئاساييدا ئو 

كڵ ب يكترى دەبن جارى واش ھي سنورى بگكان قالبى بگان دەچن پاڵ يكترى و بگكان ت

) وە ، ( برواننوێ قالبى تر دروست دەبن ر لكان دەگۆڕن و سگ١٠ب.(  

 ).  cvc+cv+ى = /كور/ ./دى/ > cvcc( /كورد/ > -١٠

 ھموو كرەستيكى زمان ك ب ئاخاوتن دەخرت ڕوو گۆڕانى بسر دا دت، بم ئوەى     

زياتر و زووتر بر ئم گۆڕانكاريان دەكوت ئاستى فۆنتيك و فۆنۆلۆجيي ب براورد ب ئاستكانى 

  تر.

"ئاستى فۆنتيك و فۆنۆلۆجى زياتر ل ئاستكانى تر دەگۆڕێ و زۆرتريش ھستى پدەكرێ،        

ڕزمان ھروەك دەنگ ب تپڕبوونى كات دەگۆڕێ، ھرچندە ئم گۆڕان كمتر ھستى پدەكرێ و 

ن كرەسى ڕزمانيش جيترە و كمتر خۆ ب دەست گۆڕانوە دەدات، ل ئاستى سينتاكسدا گۆڕا

  )).١١٩: ٢٠١١كمتر ڕوودەدات" ( محمد معروف فتاح،( 

    وەيكانى ئندييتمتايب ك لككى تر جياوازە ، يوە بۆ زمانكزمان كان ، لكدانى فۆنيمي ل)

ئو فۆنيمى دەچت پاى ئبت گونجاوبت لگيدا، وات ھاوڕيتى فۆنيمك دەكات ك لگڵ 

سروشتيدا گونجاوب) دەنگ م سوە ھاتنى ئكپ :ت ، بۆ نموونfst رچاوڕەنسيدا بزمانى ف ل (

). ل زمانى كورديشدا ١٩٧١:١٠ناكوت، بم ل زمانى ڕووسيدا برچاو دەكوت( أدورد يوحنا، (

  ئم س دەنگ ل ناو قابى بگ و وشدا برچاو ناكوت (  ڕڵ ن).

ب پەوو پەوى دەنگى ناو دەبريت، (بۆ زانيارى زياتر بوان: (  ئم ڕيزبوون ل زانستى زماندا

  )) ٨: ٢٠١١محمد معروف فتاح،( 

لكدانى بگكان ل ناو وش ( سادە، داڕژاو، لكدراو) و فرز وڕستدا گۆڕان ب سر فۆنيمكان     

:بريتيين ل كان، كت ياسا فۆنۆلۆژيييان دەوترت، پنيدادەھ  

  hapology/ ياساى ل ناوچوون يا كوتنى دەنگ يكم

   وانكدا  (بدواى يكچووى دوابدوو دەنگى ل ك ل١٢،  ١١أ/ البردنى دەنگ: (  

  / چاك كردن > چاكردن  ١١

  /  برد دانان > بردانان ١٢

) ٢٠٠٥:٨٠ب/ البردنى دەنگك ل وشيكدا ب مبستى ئاسانى دركاندن( تاليب حوسن على 

) )١٤بروان .((  

١٣دانيش < دا بنيش /  

بم ئم ياساي بسر ھموو وشيكدا وەكو خۆى ج بج نابت، بكو كۆت و بندى واتايى    

يا گۆڕينى واتا يا دروستبوونى ھاوبژى لگڵ وشيكى  ١و برھمھنانى وشى قدەغكراو(تابۆ)

  )).١٦، ١٥رين و ئابورى كردن، (بروان ( تر دەبت ڕگر ل بردەم ئم ئاسانى دەرب

١٥(  

  ا/ كرد > * كر. ( قدەغكراو) 

  ب/ گوند > * گون. ( قدەغكراو) 

  پ/ برد>           ( ھاوبژى )

                                              
١  :وانرەج، () بۆ زانيارى زياتر بالل فوان ج٢٠١٣(شاخ.(( 
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١٦(  

  بر( برى دار)  - أ

  بر( پش)  -  ب

  واتاى تر....*   

  )).١٧(بروان (تنانت وش وەرگيراوەكانى زمانكى بگانش ڕەچاوى ئم كۆت و بندە دەكن 

١٧(  

  good                           گوود > * گوو          

 very goodڤيرى گوود > * ڤيرى گوو                  

  ت/ كوتن يا كلۆر بوونى فرھنگى ب پى ديالكت: 

  / مھاباد > مھابات١٨

  / بونياد > بونيات١٩

 ( ئاخاوتنى سلمانى)  / شازدە > شانزە ٢٠

  ( ئاخاوتنى سلمانى)  منداڵ > مناڵ /٢١

"ب شوەيكى گشتى دەنگ گيراو و خشۆك و ئفريكات دەنگدارەكان ل جكوتى كۆتايى وشدا    

  )).٢٢) (بروان (١٥٩: ٢٠٠٨دەنگداريان ل دەست دەدەن" (محمدى محويى  

  /(گورگ > گورك، مروڤ>مرۆف ، ساج > ساچ )٢٢

ى تريان بك وشرجم ب) وانت(بي٢٣دوادا ن.((  

  / پرد > پر (كرمانجى سروو)٢٣

  ) ل كرمانجى خواروودا ) ڕگ پ ندراوە.٢٣( نموونى (

) وانى دەنگيدا (بژينگ وتن و كلۆر بوون ل٢٤د/ ك.((  

  / بردتان > برتتان٢٤

 / كرد تان > كرتتان٢٥

(ناوب ) يدابوونىدووەم / ياساى پ  

) وان٨ب.(  

  /ياساى دەنگ گۆڕكسيم 

  /بادەم > بايم٢٦

  ( شوە زارى پشتدەر)  / لگم وەرە > دەگم وەرە.٢٧

ھندێ جار كوتنى /د/ وا ل كۆنسۆنانتكى دواى خۆى دەكات،ك لت بب بسر دووبرگدا( 

 رجى (چوارەم ) لكردنى م جب يش بۆ جمى دووەم) ئگرەتاى بم و سكى يگكۆتايى ب

.گكانى برجم  

٢٨( // . /ڵڵ/. /دا/ > / ھھ / )  وەئاوەك م ھكوە > تۆپدا ئاوەكم ھكتۆپ /  

  / ھمدا ئاوەكوە > ھمـ ما ئاوەكوەكوە.٢٩

  چوارەم/ ياسا ڕزمانييكان 

مانك ھندك جار كوتنى دەنگكان ل دەرەوەى دەستى قسكر دەبت ، وات ياساى رزمانى ز

  رۆڵ دەبينت .

  / دەڕۆم > ناڕۆم٣٠
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  / دەلم > نام٣١

  كوتنى مۆرفمى كاتى ( ڕانبردوو )

  براوردى بك لگڵ ئم نموونانى زمانى فارسى و عرەبيدا.

  ( زمانى فارسى)  .  مى روم> نمى روم

  عرەبى)أذھب > ال أذھب      .          ( زمانى 

  

  

  

  

 ئنجامكان

  ل كۆتايدا ئم ئنجامانى الى خوارەوەدەخين ڕوو: 

دياردەى كوتن و كلۆر كردنى فۆنيم گيراوەكانى زمانى كوردى ب گشتى و فۆنيمى /د/ ھندێ  – ١

.نكارى دەھب ى كو وزەيل ش ئابورى كردنكستبت و مر دەبكخواستى قس جار ب  

ل ھندێ حاتدا دەبن ھۆكار ل كوتنى ئم فۆنيم و ياسا ڕزمانييكانى زمانى كوردى  – ٢

.ردايكتى قسدەرەوەى دەس ل كوتنك  

جكوتى ئم فۆنيم ب تايبتيش ل جكوتى كۆتايى وشدا ھۆكاركى ترە ل كوتن يا  – ٤

  كابوونوەى دەنگدارى فۆنيمك ب مرجك بگى ترى بدوادا نيت.

  دەنگكانى دەوروبر ھمديسان ھۆكارە لسر گۆڕينى ئم فۆنيم. كاريگرى – ٥

٦ –  م جياوازييكى تر جياوازن زۆر جاريش ئوە بۆ زمانكزمان كان لوتن وكلۆركردنى فۆنيمك

  ل نوان شوە زارەكانى زمانك بديدەكرت.

  

  

 

  سرچاوەكان

  يكم / سرچاوەكان ب زمانى كوردى

، چاپخانى كۆڕى زانيارى زمانى كوردى ل بر ڕۆشنايى فۆنتيكدا/ ئو ڕەحمانى حاجى مارف ، ١

  .١٩٧٦بغدا،-كورد

  ،چاپخانى عالء، بغدا،........نوسينى كوردى ب ئلف و بى عارەبى/ .................................، ٢

١٩٧٦.  

، وەرگاو ل ڕوسى يوە، برگى يكم، سلمانى، سرەتايكى زمانناسى/ ....................................، ٣

١٩٩٨.  

، چاپخانى كۆڕى زانيارى كورد، بغدا، ئسى پيت قابى ((ئ)) ى شوەى سلمانى/ توفيق وەھبى، ٤

١٩٧٣.  

ان، ، نامى ماجستر، كۆلژى زمياسا دەنگييكانى زمانى كوردى/ دولبر ئيبراھيم فرەج شاى ، ٥

  .٢٠٠٠زانكۆى سلمانى، 

،ل بوكراوەكانى ئكاديمياى ئيكۆنۆمى ل ئاستكانى زمانى كورديدا/ دەروون عبدالرحمن ساح، ٦

  .٢٠١٢كوردى، ھولر، 
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، زنجيرە فرھنگى زاراوەكانى دەنگسازى ( ئينگليزى. كوردى. عرەبى)/ تاليب حوسن على، ٧

  .٢٠٠٥ەيى، ھولر، بالوكراوەكانى گۆڤارى ئاسۆى پروەرد

، زانكۆى جگۆڕكى دەنگكان و چند ياسايكى فۆنۆلۆجى ل كورديدا/ رەحمان اسماعيل حسن، ٨

  .٢٠٠٥سالحدين، 

، چاپخانى بينايى، تابۆ وەك نموونيكى پيوەندى نوان زمان و كلتوورشاخوان جالل فرەج، / ٩

  .٢٠١٣سليمانى، 

، دەزگاى گۆڤار بۆ چاپ و زمانى كوردى ب تيۆرى زەبرى بزوندەنگسازى / شركۆ بابان، ١٠

  .٢٠١٤بالوكردنوە، ھولر، 

، دەزگاى گۆڤار بۆ چاپ و بالوكردنوە، بنچينى دەنگسازى ل ڕزمانى كورديدا/ شركۆ بابان ، ١١

  .٢٠١٥ھولر، 

  .١٩٨٤، چاپخانى ئديب، چاپى يكم، بغدا،فۆنتيك/ غازى فاتح وەيس، ١٢

  .٢٠١١م،  ، بالوكراوەكانى ئكاديمياى كوردى ھولر، چاپی دووهزمانوانى/ محممد معروف فتاح، ١٣

، دەزگاى رووناكبيرى، چند الينكى مۆرفۆلۆجى كوردىسباح رەشيد،  –/ محمد معروف فتاح ١٤

  .٢٠٠٦سلمانى، 

، چاپخانى ژين، عارەبى چند الينكى فۆنۆلۆژيى ڕزمانى كوردى و رزمانى/ محمد محوى، ١٥

  .٢٠٠٠سلمانى، 

  .٢٠٠٨، زانكۆى سلمانى ،  فۆنتيك وفۆنۆلۆژيى، فۆنۆلۆژيى/ محمدى محويى، ١٦

، چاپخانى ھڤى، ھولر، چند باسكى وردى زمانوانى كوردى/ عبدوال حوسن ڕەسول، ١٧

٢٠١٥.  

گانوەى دەنگى (د) ھۆ و كارو كلۆركردن و قوتدان و جگۆڕك و ھ/ نسرين محمد فخرى، ١٨

  .٢٠٠٠، ١٤٥، گۆڤارى رۆشنبيرى، ژمارە دەورى ل زمان و شواندنى ڕزمانكماند

  .٢٠٠٤، چاپى يكم، دەزگاى ئاراس، ھولر،  ئاسۆيكى ترى زمانوانى/ وريا عومر ئمين، ١٩

 .١٩٦٠ران، سیمانی، امهی ك م، چاپخانه كه رگی یه نورى على ئمين،  ڕزمانی كوردی، به/ ٢٠

، بوكراوەكانى ڕۆنانى بگ و گۆڕانىسنوورى بگ ل شوەزارى باكيدا/ ھژار قادر اسماعيل، ٢١

  .٢٠١٣ئكاديمياى كوردى، ھولر،

  

  دووەم/ سرچاوەكان ب زمانى عرەبى:

  .٢٠٠٤، جامعة القاھرة، دراسة الصوت اللغوى أحمد مختار عمر،/ ٢٢

  .١٩٩٩، مكتبة انجلو المصرية، االصوات اللغوية/ ابراھيم انيس، ٢٣

  .١٩٥٦، بغداد، ١، ج قواعد اللغة الكردية/ توفيق وھبي، ٢٤
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  الملخص

ھذه الدراسة الموسومة ب (قوانين السقوط والتجويف لفونيم (د) في اللغة الكردية)،تقدم شرحا        

ي اللغة الكردية، واستخدام الباحثين وتلقي الضوء على قوانين سقوط والتجويف الفونيمي لفونيم (د) ف

المنھج الوصفي التحليلي لبيان التغيرات الصوتية التىي تتولد عن تلك القوانين. وتتكون الدراسة ماعدا 

  الخاتمة والنتائج من الفصلين ھما:

اء الفصل االول: القي الضوء في ھذا المبحث على الدراسة التى اجريت حول فونيم (د)، وتم ايراد ار    

  الباحثين حولھا عند الضرورة. 

الفصل الثانى: خصص ھذا الفصل للقوانين الفونولوجية في اللغة الكردية والتغيرات و الظواھر      

الصوتية التىي تجري على فونيمات اللغة الكردية من نطق و تعبير فى قالب المقطع والكلمة  بصورة 

توضيح العمليات المورفولوجية التي تحدث فيھا عامة وعلى فونيم (د) على وجه الخصوص، وقد تم 

 العمليات الفونولوجية، الن العمليات الفونولوجية تحدث ضمن العمليات المورفولوجية.

 

 

  

  

 

                                                    Abstract 

this paper, entited (Assimilation with /d/ phoneme in kurdish language),deals 

with the rules and analysis of assimilation with /d/ phoneme in Kurdish 

language using the descriptive analytical approach to highlight the phonemic  

alterations . 

The paper is divided in to main section apart from the introduction: 

Section one elaborates those studies that have been conducted on that 

phoneme by referring to researchers’ major opinions. 

Section Two is devoted to the phonological rules of  kurdish language, and all 

the changes and phonemic manifestations that have occurred to the 

pronunciation and articulation Kurdish phonemes in general and /d/ 

phonemes in particular, and their positions in syllables and word. The Section 

also explains all the morpho-phonological processes.    


