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دەستنیشانكردنى فۆنیمەكانى زمانى كوردى  

هەموویانلەكەوەربگیرێبۆچوونەئەمدەكرێبۆیەهاوڕانین،زمانەوانان
كەفۆنیم،(37)لەتینەیبركوردىزمانىفۆنیمەكانىژمارەىگونجاوترە،وگشتگیرتر

.كۆنسنانتندەنگیان(29)هەروەهابزوێنە،دەنگیان(8)
ەكیلەتەنهاویەكنوەكودەنگەكانهەموولەكەدەگرێتەوەوشانەئەوجووتۆكە

.دەگۆڕێتوشەكانواتاىدەنگەشتاكەئەمجیاوازىجیاوازن،دەنگدا



 کوردی
ی
 زمان

ی
فۆنیمەکان

فۆنیمە 
نبزوێنەکا

فۆنیمە 
اننەبزوێنەک

جووتۆکە



پراکتییکنمونەی

  گروپA1 / : گ –ک -ت–د –پ –ب  /

 گروپA2 / : ج –چ –ژ –ش –ز –س/

گروپB1  / : ر–ڕ –م -ـه –غ –خ/

گروپB2  / : ف –ق –ن –ح –ڵ –ل /

گروپC1  / :ئـ –ع –ڤ –ی -و/

 گروپC2 / : ە –ی –ۆ –وو –و – أ–i(بزرۆکە / )

نابێت قوتانی نمونەی مەلزەمە بەکار بێنێت!



ئاریشەی هەندێک لە فۆنیمەکانی زمانی کوردی

دێكهەنهەبوونىبەئاماژەزمانناسیداسەرچاوەكانىلەهەندێكلەنێو
كەندەكەعەرەبییانەوشەلەوباسهەروەكدەكەن،فۆنیمكێشەىلە

ئەوانیشدەستكارییەوە،هەندێكبەكوردىزمانىنێوهاتونەتە

/ئـ،ڤغ،ح،ع،و،/فۆنیمەكانى



بۆچوونی زمانەوانان

نەوەى فۆنیم هەوڵى جیاكرد(ساپیر ئیدوارد )كاتێك . یەكێك لە ئەركەكانى فۆنیم جیا كردنەوەى واتایە
ى یش لە ڕوانگە(وریا عومەر)و دەنگ دەدات پەنا دەباتە بەر تێڕوانینى ئەركى،  بە هەمان شێوە 

ەیڕەو بۆ باشترین، و پڕاكتیكترین پ" ئەركى یەوە دەست نیشانى فۆنیمەكان دەكات، پێى وایە كە 
وە دادەنێت لە دەست نیشان كردنى فۆنیمەكانى هەر زمانێك ئەوەیە كە فۆنیم بە نیشانەیەكى جیاكەرە

".  ناو چوارچێوەى زمانیكى تایبەت دا 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Sapir

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Sapir


چەند تێبینییەیک پێویست

لەئەوەىبێبگرنەوەیەكترشوێنىتوانیاندەربكەون،دەنگىژینگەىهەمانلەوبنزمانهەمانلەدەنگدووئەگەر.1

:كوە.فۆنیمنیەكهەڵبژێردراوىوێنەىدوودەنگەدووئەمئەوابدات،ڕووواتاجیاوازىگۆڕینەوەیەئەمئەنجامى

[سلێمانى]بەڵێ/ڵ/

[سەرووكرمانجى]بەلێ/ل//ل/

[هەولێر]بەرێ/ر/



گرنەوەبیەكترشوێنىنەیانتوانىودەركەوتندەنگىژینگەىهەمانلەدەنگدووهاتووئەگەر.2
ئەوا،بێنامۆزمانەكەلەبكالێواىیانبكاڵێڵوشەكەئەوەىبێیاخودواتا،لەگۆرانكارىبێ
ەداتدنیشانئەوە(كەر،كەڕ)و(تیر،بیر)وەك.جیانفۆنیمىدوووێنەىدوودەنگەدووئەم

.واتاگۆڕانىهۆىدەبێتەبەویتریانهەریەكەیانگۆڕانىكە

گۆڕینی واتا



 
ی
 ئەلۆفۆنەکان

ی
ناگرنەوەشوێنی یەکت  کوردیزمان

ەلهەرگیزهەروەهابن،نزیكلێكبیستنودركاندنڕووىلەزمانهەمانلەدەنگدووئەگەر.3
/ك/فۆنیموەكدادەنرێ،فۆنیمیەكوێنەىدووبەئەمانەدەرنەكەون،دەنگىچوارچێوەىهەمان

.یەكترىشوێنىناچنەكوردیدازمانىلەئەلۆفۆنەكانىهەرگیزكە

كێو[1ك]دەنگ

زمانىسیستەمىكار[2ك]دەنگ/ك/فۆنیم
كوردى

دایك[3ك]دەنگ



 فۆنیمەكان                      
ی
پۆلێنكردن

بازەیەڕێئەوكردنەشپۆلئەمكردووە،دابەشپۆلدووبۆفۆنیمیانلێكۆلەرانلەهەندێ
.ەنگرانىالیوبڵۆمفیڵدقوتابخانەىتایبەتىبەدەكەن،پەیرەوىئەمریكاناوەندەكانىكە

Segmental-كەرتىفۆنیمى):لەبریتینئەوانیش phoneme)كەرتىنافۆنیمى)و-
Suprasegmental phoneme).



 فۆنیىم  
 
كەرن

ینگونجاوتر.ڕوودەداتوشەواتایولەفۆڕمگۆڕانبەالبردنیاننیابەگۆڕانیدەوترێ،پێڕۆنانیشیانفۆنیمىجۆرەیانئەم
.(8)ڤاوڵەكانو(29)ژمارەیانكۆنسناتەكانكەفۆنیم،(37)لەبریتینكوردىزمانىفۆنیمەكانىژمارەىكەئەوەیە،بۆچوون

ركێكىئەئەنجامدانىبۆبڕگە،شوێنىبەسەردەبێتدابەشكەهەیە،دیاریكراوىدركێنەرىوسازگەجۆرەئەو:كۆنسنانت

.دیاریكراو

.دەكاتدروستبڕگەناوكىونییەسازگەىئەمجۆرە:ڤاوڵ•

ئەوانیشسراوە،ناكۆنسنانتنیمچەبەیانڤاوڵنیمچەبەكەكۆنسنانت،وڤاوڵنێواندەكەوێتەكەفۆنیمدیكەىجۆریكى:تێبینى

./ی/،/و/:لەبریتین



Allophone-ئەلۆفـــــــــــــــــۆن

یدا شێوەی جیا جیای فۆنیمە، هۆکاری ئەم جیاوازییەش ژینگەی ئەو فۆنیمانەیە کە تیا: ئەلۆفۆن

.جێگۆڕکی پێکردنیان واتا ناگۆڕێت. بەکارهاتوون

 سەر–ساڵ

 باوک–بیر –باڵ



فۆنیــــم و ئەلۆفـــــۆن 

واتاىگۆڕانىدەنگگۆڕانىكاتێكدالەلەگەڵدایە،واتاىگۆڕانىفۆنیمگۆڕانى"
بە(برین،بڕین)وشەكانىلە/ڕ/،/ر/فۆنیمىهەردوووەكهەر،"نییەلەگەڵدا
تایبەتدازمانێكىفۆنۆلۆجىلەسیستەمى"كەواتە.دەكەینجیاوازیانبەهەستئاشكرا
دارتزمانىلەدەنگەكۆمەڵەئەوهەمانكەدەدرێ،جیاوازدەنگىكۆمەڵێكبەنرخێك

.پێشوولەوەىجیادەبەخشرێ،پێتریاننرخى...



نمونەی پراکتییک

برین   (      ر)-------/ ر / بارد                                 ( ر)

لە زمانی عەرەبیدا هەمان نرخیان هەیە                 لە زمانی کوردیدا نرخیان جیاوازە                                       /         ر / 

بڕین(  ڕ)-------/ڕ / حریە                                   ( ر)

سەردار(  س)سفر                                                       (  س)------/س/

/ س / 

سەتڵ( س)صبورە                                                     ( ص)------/ص/

.جیاوازە                                   لە زمانی کوردیدا هەمان نرخیان هەیەنرخیانعەرەبیدازمانی لە



 
ی
دەنگ و پیت و فۆنیمەکان
 کوردی جیاوازییان 

ی
زمان

هەیە؟

فۆنیم و ئەلۆفۆنوایەپێت
چۆن؟هەیە؟جیاوازییان

ئەو فۆنیمانە کامانەن کە کێشەیان 
.لەسەرە؟ بە نمونەوە ڕوونی بکەرەوە

پرسیار؟



سوپاس


