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 ئەم نامەیە پێشکەشە بە : 

 دایک و باوکم 

 هەمووهاورێ و هاوپۆالنم 

 هەموو ئەو کەسانەی کە بە وشەیەکیش بێت یارمەتیان داوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  سوپاس وپێزانن:

 سوپاس و رێزم ......  

 *بۆ یەزدانی پاك کە بەیارمەتی ئەو توانیم کۆتایی بەم توێژینەوەیە بێنم .

* زۆر سوپاسی )م . ئاوات احمد ( دەکەم کە ئەرکی سەرپەرشتی کردنی  
 توێژینەوەکەمی گرتە  ئەستۆی خۆی . 

* زۆر سوپاس بۆ هەموو ئەو مامۆستاو هاوڕێییانەی کە تەنها بە وشەیەکیش بێت 
 هاوکارییان کردووم،بەتایبەتی سوپاسی  ) م. رێزان ( دەکەم کە هاوکارییەکی زۆری

دێکی زۆرم لە سەرنج  و تێبینیەکانی وەرگرتووە.کردووم  و سوو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 ناوەڕۆک: 

  

 بابەت ژمارەی الپەرە  

٢-١  پێشەکی 

٠٣-٣  بەشی یەکەم 

٥١-٣  تەوەرەی یەکەم 

 جێناو لەرووی زاراوە ٣

 چەمك و پێناسەی جێناو ٣

 چەمك و پێناسەی جێناوی کەسیی  ٣

جێناوی کەسیی لە زمانی کوردیداجۆرەکانی  ٤  

 جێناوی سەربەخۆ ٤

١-٤  جێناوی لکاو، کۆمەڵەی یەکەم ودووەم 

 بەکارهێنانی جێناو لە ڕستەدا ١

٩-٦  ڕۆڵی بکەر 

٥٣-٥٢  ڕۆڵی بەرکار 

٥١-٥٣  ڕۆڵی تەواوکەری بەیاریدە 

٩-٧  شوێنی جێناو لە ڕستەدا 

 ڕستەی کاری تێپەر ٨

 ڕستەی کاری تێنەپەر ٩

٠٣-٥٦  تەوەرەی دووەم 

 پێناسەی جێناو لەزمانی ئینگلیزی ٥١



 

 پێناسەی جێناوی کەسیی ٥٦

 جۆرەکانی جێناوی کەسیی لەزمانی ئینگلیزیدا ٥٦

 جێناوی بکەر ٥٦

 جێناوی بەرکار ٥٧

 جێناوی خاوەنداریەتی ٥٨

 ئاوەڵناوی خاوەنداریەتی  ٥٩

 جێناوی خۆیەتی ٠٢

 بەکارهێنانی جێناو لە ڕستەی زمانی ئینگلیزی   ٠٥

 ڕۆلی بکەر  ٠٥

 ڕۆلی بەرکار ٠٠

 ڕۆلی تەواوکەر  ٠٣

٠٩-٠٤  بەشی دووەم  

٠١-٠٤  بەراوردی جێناو لەرووی مۆرفۆلۆژییەوە 

٠٧-٠٦  بەراوردی جێناو لەرووی سینتاکسیەوە 

 ڕستەی کاری تێپەر ٠٨

 ڕستەی کاری تێنەپەر ٠٩

٣٥-٣٢  ئەنجام 

٣٣-٣٠  لیستی سەرچاوەکان 



 

 
 

 پێشەکی

 ناونیشان و گرینگی لێکۆلینەوەکە :  

ەکی )جێناوەکانی کەسیی لەزمانی کوردی و ئینگلیزیدا ( برییتیە لە لێکۆلینەوەی
بەراوردیانە لە نێوان هەردوو زمانی کوردی و ئینگلیزی، وە دەستنیشانکردن و 

 ئەمەش  بەمەبەستی گەیشتن بە خاڵە هاوبەشبەراوردکردنی جێناوە کەسییەکان 
.و جیاوازەکان  

 

 هۆکارەکانی هەڵبژاردنی ئەم ناونیشانە

 ستیویپێ کە گرینگترین هۆکاری هەڵبژاردنی ئەم بابەت دەگەرێتەوە بۆ ئەوەی 
ە ی لێ دراوەتەووڕئاتیشکخستنە سەر ئەم الیەنانەی زمان لە الی کورد کە کەمتر 

شیوەیەکی  بە ئینگلیزی،ئەو لێکۆلینەوەیەش کە کراوەبە بەراورد بە زمانی 
، نوری سەربەخۆ نەبووە، دەتوانێن بلێن تەنها )ئەورەحمانی حاجی مارف

کردووە. اندا بەشیوەیەکی سەربەخۆ باسی جێناوی ان(  لە کتێبەکەیأمینعەلی   

هاندا یججگە لەمانە هەروەك دەزانێن زمانی ئینگلیزی بەشیوەیەکی بەرچاو بە  
 وبۆتەوە و کاریگەری زۆری کردۆتە سەر زمانەکانی تر، زمانی کوردیش یەکێکەباڵ

ناوە کەسییەکان لە زمانی کوردی لەو زمانانە، بۆیە هەوڵمان دا بزانێن جێ
.اوازیان هەیەیجگلیزی خاڵی هاوبەش و نئی . 

 

 سنوری لێکۆلینەکە 

ی کوردی و ئینگلیزییە بەشیوەیکی گشتی، لەرووی جێناوە زمانمەبەستمان  
.نەوەاکەسیەک  

 داتای لێکۆلینەوەکە

لەرووی زمانیەوە مەبەستمان زمانی کوردی و ئینگلیزیە،وە لە بەشە  
ە، پراکتیکەکەیدا باسی جێناوی کەسی لەرووی مۆرفۆلۆجی و سینتاکسیمان کردوو

.خاڵە هاوبەش و جیاوازەکانمان دەستنیشان  کردووە  

٥ 



 

 
 

لێکۆلینەوەکە رێبازی  

 وەسفی رێبازی پەیرەوی زمان رێبازەکانی بەبوونی لێکۆلینەوەیە ئەم 
.دەکات بەراوردکاری   

لیکۆلینەوەکە وگرفتەکانی ئاستەنگ   

 سەربەخۆمان سەرچاوەی کوردیدا زمانی لە وە نوێ سەرچاوەی و زانیاری لەڕووی 
 بابەتە ئەم لەسەر نوێ زانیاری دۆزینەوەی بۆ دەبوایە بۆیە لەبەردەستدانەبوو

 بەم پەیوەندی کە بخشێنین گشتیانەدا  سەرچاوە و لێکۆلینەوە بەو چاوێك
.هەبووە بابەتەوە   

لێکۆلینەوەکە ناوەرۆکی   

 ەل یەکەم بەشی: پێکهاتووە بەش دوو و ئەنجام و پێشەکی لە لێکۆلینەوەیە ئەم 
 و جێناو جۆرەکانی پێناسەو و چەمك باسی یەکەم تەوەرەی پێکهاتووە، تەوەرەو دو
 دووەمیشدا لەتەوەرەی وە ،کوردی زمانی لە کردووە جێناومان بەکاهێنانی رۆڵی 

 لە کردووە  جێناومان رهێنانیبەکا ورۆڵی جێناو جۆرەکانی پێناسەو و چەمك باسی
.  ئینگلیزی زمانی  

 سینتاکسمان و یمۆرفۆلۆژی ڕووی لە جێناو بەراوردی باسی دووەمیش بەشی  لە وە
.تێنەپەردا و تێپەر کاری ڕستەی لە جێناو بەکارهێنانی  لەگەڵ کردووە،  

 

 

 

 

 

 

 

 

٠ 



 

 
 

 بەشی یەکەم 

 تەوەرەی یەکەم

 :رووی زاراوه (جێناو له١/١) 

 –جێنها   -)دكیهاو ور:وادهاتروه،وهی بهبه ڵیك زكدكوهزمهای  وردیده ك وهمه  جێناوله 

  و  گدهی د شهێرهزمهای  یینلیییدده ك ب  ها ل دوهه   دیا ....... (ب  –دكیا  

 (ی به بەکادیێت.(Pronounی یها زكدكوهت 

 (پێناسەی جێناو :١/٢)

لێهرەیك هەیه ێك لەو  لە زمای  کردید ك جێناو چەی دن پێناسەی جیاجیای به کركوە،

 پێناسایە یەخەدنە دوو:

))جێنههاو وشههەدەکە،کە لە بههری یاور،بەکههادیەهێنری جهها یههاوەکە لە پێدههەوە  -١

 (  ٤١:٢:١٩عی  كمین:بێژدكب ، وە دان لەیوكوە گرتركب (( )یردی 

لەم پێناسههەدەیك یەتههركیین ب ێههین کە جێنههاو وەکههر یاوێههك دههان وەکههر وشههەدە  

  بەکادیەهێنرێههههت،وكتە جههههادی وك هەدە لە سههههەدەتا یێههههت وە دههههان لە کهتههههاد

 بەکایەهێنرێت.

))جێناو بەشێکە لە بەشەکای  یاخاوتن،کە لە جێ  یاور کەسێك دهان شهیێك  -٢

 (٤١:٢:١٩یێت، وكتە یەبێیە جێلرەوەی یاو (( )یەددمان عەب وڵاڵ خهشناو:

لەم پێناسەدەیك یاماژە بەوە یەکات کەجێناو وەکر بەشێك لە بەشەوای  یاخهاوتن  

 مامەڵەی لەگەڵ یەکرێت.

وەکهههر بەشهههێا  یاخهههاوتن یەو وشهههەدە،کە وكتەی کە  و شهههت و  ))جێنهههاو -٤

چەی دیەت  یەگەدنیت لەسەد بناغەی هەد پەدرەی دە  بێت(( )سهاجی ەعەب وڵاڵ 

 ( ٩٩:٢:١٤فەدهایی :

لەم پێناسەدەیك یەتركیین ب ێن کە جێناو وەکر بەشهێک  یاخهاوتن سهەدر یەکرێهت  

 ت و کە  بەکادیەهێنرێت.کە جێناو وەسف  یاوەکە یەکات و لە شرێن  یاو و ش

 (پێناسەی جێناوی کەسی:١/٢/١)  

))جێناوی کەس  یەو ددژەدیە لە جێ  یاور کەسێك بەکادیەهێنرێهت(( )کههدی -١

 (٤٤:١٤١٣زكییادی کردی:

لەم پێناسهههەدەیك یەتهههركیێن ب هههێن کە جێنهههاوە کەسهههیەکان یەو جێنهههاوكیەن کە لە  

دهان یووەم دهان سهییەم  شرێن  کەسەکان بەکادیەهێنرێت جا به کەسه  دەکەم

 بێت.

))جێنههاوی کەسهه  یەو جێنههاوكیەن کە لە شههرێن  کەسهه  دەکەم و یووەم و -٢

 ( ٤١:٢:١٩سییەم بەکادیەهێنرێت(( )یردی عەل  كمین:

لەم پێناسههههەدەیك یامههههاژە بەوە یەکههههات کە جێنههههاو لە شههههرێن  کەسههههەکان 

 بەکادیەهێنرێت.

 

٤ 



 

 
 

 ( جۆرەکانی جێناوی کەسی لە زمانی کوردی ناوەراست١/٣) 

 سەدبەخهکەسی  جێناوی-١

 جێناوی کەس  لکاو-٢

 جێناوی سەدبەخه-١

))یەو جێناوكیەن کە سەدبەخه یێیە گروتن و لەکات  یاخهاوتن یك بەکادیەهێنرێهت(( 

 (٤١:٢:١٩)یردی عەل   كمین:

خهکان بە شههیرەدەک  لەم پێناسههەدەیك یەکرێههت ب ههێن جێنههاوە کەسههیە سههەدبە 

سەدبەخه یێن و لە شرێن  یاور ەسەکان بەکادیەهێنرێت و یا لکێنرێهت بە ههی  

 وشەدەکەوە.

))جێناوی سەدبەخه یەو جێناوكیە یەگرێیەوە کە  سەدبەخه یێن و وكتای کەسەکە  

دههان کەسههەکان  یەگههرێیەوە و یەسههت ییدههاییان یەکەن(( )یەددمههان عەبهه وڵاڵ 

 ( ٤٤:٢:١٩خهشناو:

پێناسەدەش ك یامهاژە بەوە یەکهات کە جێنهاوی سهەدبەخه یەو جێنهاوكیەن کە  لەم 

سههەدبەخه یێههنە گههرتن و بە هههی  شههیرەدە  یالکێنهه دێت بە هههی  وشههەدە  و 

 .یاوێکەوە

 (جێناوە٣جێناوە سەدبەخهکاییش ژمادەدان )

 

 کەس تاک که

 کەسی  دەکەم من ییمە

 کەسی  یووەم ته ییرە

 کەسی  سییەم یەو یەوكن

 

 جێناوی لکاو:-٢

))یەو جێناوكیە یەوترێت کە لە دوكڵەت ك سەدبەخهیین، بەڵکر بەشێرەدەک  لکاو بە 

 ( ٢:١٩::٩کاددك دان یاوێك یەلکێن(()یەددمان عەب ڵاڵ خهشناو:

لەم پێناسەیەدا دەتوانین بڵیین کە ێێنیا ل لویا  دەبێیک بروێنبێیک بە کااێی  ییا  

 نا ێوە ە. 

سییەابە ن نییایەنە   تیین نەەتییا نەلوێنبێییک بە   ییەیەکی ))ئە  چێنییا انە  کە 

 (٢:٠١::٠تبە ە(()نوال عری امین:

لەم پێناسەیەدا ئامیاەە بە ە دەکیاک کە ێێنیا ە کەسییە لوا ەکیا  ئە  ێێنیا انە  

 بەتەنیا ەیچ مەبەستێك نە لە ئا ا تن نە لە نو سیندا بەدەستە ە نادە . 

 

 

 

١ 



 

 
 

 سەدەکیمان هەدە:جێناوە لکاوەکاییش یوو یەسیەی  - ٢

 یەسیەی دەکەم:

 

 کە  تا  که

کەسی   م مان

 دەکەم

کەسی   ت تان

 یووەم

کەسی   ی دان

 سییەم

 یەسیەی یووەم:

 

 کە  تا  که

 کەسی  دەکەم م دن

 کەسی  یووەم دت ن

کەسی   ∅/كت/ێت ن

 سییەم

 

 (٢٣:٢:١١)محەمەیی مەحرد :

 ( بەکارهێنانی جێناو لە ڕستەدا١/٤)

 بکەرڕۆڵی  - ١

 یەگەد بێن سەدەتا چەی  پێناسەدەک  بکەد بکەدن یەڵێین: 

))بکەد: یاوێکە دان جێناودکە لە ڕسیەیك کادێك یەیجام یەیكت دان کادێک  یەخرێیە 

 ( ٢:١١::٩پاڵ (( )مصطف  محم  زیلەیە:

لەم پێناسەدەیك بهمان یەدیەکەوێهت کە بهکەد یەکەوێهیە سهەدەتای ڕسهیە ،بە م 

 دیی بەم شیرەدە یەبێت. دان تەییا لە زمای  کر

)) )بکەد( کەدەسیەدەک  سەدەک  ڕسیەدە،بە شهیرەیەک  سهەدەک  لە زمهان 

 ( ٢٢:٢:١٤کردید ك یەکەوێیە سەدەتای ڕسیە(( )ساجی ە عەب وڵال فەدهایی:

لەم پێناسەدەیك یەتركیین ب ێن کە بکەد یەو یاوەدە دان یەو وشهەدە کە لە ڕسهیەیك 

 کادێك دان شیێك لە کاتیک  یداددکركویك.هەڵ ەسیێت بە یەیجام كی  

 

 

٩ 



 

 
 

 لێرەیك جێناوە سەدبەخهکای  )من، یێمە، ته، یێرە، یەو، یەوكن( یەبنە بکەد.وە :

 من یەچم به زكیکه

 یێمە یەچێن به زكیکه

لەگەڵە کاایباببد  ل تیپەا کنمەڵەێێنا ل لوا ل یەکەم بەکاادێک کە ئە انیش 

 یا (-تا نل-ما نک-ببیتین لە )م

 م وێند من

 ما  وێند ئێمە

-لەگەڵ کاال ااببد  ل تێنەپەایشە کنمەڵە ێێنا ەکانی د  ەم  ەادەگبێک)م

ا ( لەگەڵ ێێنا یسەابە نش  ەکو بوەادەابوە ێک. -اکنێک-∅ ن-یننیک

 .(١١:٢:٠٤)نەایما  عەند ڵاڵ  ن نا :

 ەاتین. ئێمەەاتم.                من  

 اتن.ە ئێوەەاتیک                 تن 

 ەاتن. ئە ا .                    ∅ەاک ئە  

ئە ا (ئە انە بوەا نێێنا ەکانی کنمەڵەل یەکەم اابیبد  ل -ئێوەنئە -ئێمەنتن-)من

 (٢:٠١::٠٠تێپەا )ئە احمانی حاێی مااف:

 

 

 ێێنا  نزیك د  ا تە ا  بەادە ام

 من  وێندم  وێندبو م  وێند  مە دەم  وێند

 ئێمە  وێندما   وێندبو ما   وێند  مانە دەما   وێند

 

  ە لەگەڵ ااببد  ل )نزی   د  ا  تە ا   بەادە امیش( بەم  ێوەیە دەبێک:

 

 ێێنا  نزیك د  ا تە ا  بەادە ام

 من ەاتم ەاتبو م ەاتو مە دەەاتم

 ئیمە ەاتین ەاتبو ین ەاتو ین دەەاتین

 تن ەاتیک ەاتبو یک ەاتو یک دەەاتیک

 ئێوە ەاتن ەاتبو   ەاتو   دەەاتن

 ئە  ەاک∅ ەاتبو  ەاتو ە دەەاک

 ئە ا  ەاتن ەاتبو   ەاتو   دەەاتن
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 کاری ڕانەبردووی)تێپەرو تێنەپەر(:

ئەگەا کاال ڕستەکە کااێوی تێپەا یا  تێنەپەا بو  ئە ا کنمەڵەل ێێنیا ل لویا ل 

 -کنمەڵەل د  ەم  ەادەگبێک  ەك:

 کااەکە دەکەین. ئێمەکااەکەم دەکەم.                              من

 کااەکە دەکە . ئێوەکااەکە دەکەیک.                              تن

 کااەکە دەکە .  ئە ا کااەکە دەکاک.                              ئە 

 ڕانەببد  ل تێپەا ڕابب  ل تێنەپەا

 دەبەین         دەبەم  دەنو م      دەنو ین

 دەبەیک         دەبە  دەنو یک        دەنو  

 دەباک         دەبە  دەنو ێک        دەنو  

 

 (٢:٠١::٤)نو ال عری امین :

-مییا نک-لەگەڵ کییاال اابییبد  ل تێییپەا دا دەسییتە ێێنییا ل کیینمەڵەل یەکەم )م

 یا (  وێنیا  لەڕستەدا بەم  ێوەیە  وااە ە دەبێک:-تا نل

ئەگەا)بەاکاا( لەڕستەدا ەەبو ن ئە  ێێنا ل لویا ل بیوەا ەەمیشیە دەکە ێیتە -٠

 د ال بەاکاا.

 بینی.                                     مانبینی.                         مامنستا ممامنستا

 بوەا                                     بوەا       

 بینی. یانبینی.                       مامنستا یمامنستا

 بوەا                                بوەا         

 بینی. تانبینی.                   مامنستا تمامنستا

 بوەا                              بوەا        

 (٢:٠١:::٠)ئە احمانی حاێی مااف:

نەبو ) اتیا بەاکیاارداابو ( ئە ا  یوێنی ێێنیا ل بەاڵم ئەگەا)بەاکاا( لەڕستەدا -٢

 بوەاد بەم  ێوەیە:

 یەگەد کادەکە سایەبرو: -

لەگەڵ ڕابیبد  ل نزییك   د  ان  ← ماانێێنا ەکا  دەچنە کنتایی کیااەکە : یوااد 

 لەگەڵ ڕاببد  ل بەادە ام. ← ێێنا ەکا  دەچنە نیشانەل )دە(   واادماندە

 لەگەڵ ڕاببد  ل تە ا  ←ەمان)  ە/ ە(: وااد  ێێنا ەکا  دەچنە نێوا  نیشانەل 
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 یەگەد کادەکە یكدێژدكو دان لێک دكو برو: -

لە ڕابیبد  ل نزییك  د  ا  ←ێێنا ەکانی دەچینە د ال بە یی یەکەمیی کیااەکە: 

  ەادە ام   تە ا 

 دەمواک دااێژاا  لێوداا 

 نزیك گبکمانڕا دا مانیاامەتی

 د  ا گبتبو مانڕا دابو  مانیاامەتی

 بەادە ام دەگبک مانڕا دەدا مانیاامەتی

 تە ا  گبتو ە مانڕا دا ە مانیاامەتی

 

 -لە کات  یدوسیکریی  ددژەد  ییدك و یوود: -

ئەگەا کاال دااێژاا  بو  بەەنل پا گبل )ە ە( ئە ا ێێنا ل بوەا دەکە ێتە پیێش 

 ئەم پا گبەن ەك:

 ە ەتانکبد  ←ە ەتانکبدبو  

 -تێنەپەر شوێنی جێناوەکان بەم شیوەیە دەبێت: لە ڕابردووی

∅ ( بەکاادێن   - -کیننی-لەگەڵ کاال ڕاببد  ل تێنەپەا کنمەڵە ێێنا ەکانی )م   

دەکە نە کنتییییییایی کییییییااەکە.ئەمە ئەگەا کییییییااەکە )سییییییادەندااێژاا نلێوداا ( 

بێکن)نزیییكند  انبەادە ام( بێییکنبەاڵم ئەگەا کییااەکە اێییژەل ڕابییبد  ل تە ا  ئە ا 

ێێنییییا ل لوییییا  دەچێییییتە نێییییوا  نیشییییانەل )  /  ە( )ئە ڕەحمییییانی حییییاێی 

 (٠٠٤:٢:٠١مااف:

 ێنال کاا نزیك د  ا تە ا  بەادە ام

 سادە یننو سک یننوستبو  ەیننو ستو  یندەنو سک

 دااێژاا  مڕاەاک مڕاەاتبو  ەمڕاەاتو  مڕادەەاک

 لێوداا  مفێببو  مفێببو بو  ەمفێببو  مفێبدەبو 

کااەکە دااێژاا  بو  بەەنل پا گبل)ە ە( ئە ا ێێنا ل بوەا دەکە ێتە پێش ئەگەا 

 -ئە  پا گبە  اتا)نێوا  کااەکە پا گبەکە(  ەك:

 ە ەمبەپەلەەاتی

لەگەڵ کییاال )ڕابییبد  ل تێیینەپەا( کیینمەڵە ێێنییا ل د  ەم بەکاادێییکنبەاڵم بیین 

 -کەسی سیێەمی تاك ئە  ێێنا ە بە دەانەکە تو ە. ەك:

 مڕۆیشک ینڕۆیشک

 ێتڕۆیشک نڕۆیشک

 ∅ڕۆیشک نڕۆیشک

                                                                    

 (٢:٠٤::٣)نوال عری امین:

٨ 



 

 
 

 کاری ڕانەبردووی )تێپەر و تێنەپەر(

))ئەگەا کاال ڕستەکە کااێوی ڕانەببد  ل تێپەا یا  تێینەپەا بیو ن ئە ا کینمەڵەل 

 بەکاادێک   ەەمیشە دەکە نە د ال اەگی کاا(( لە ێێنا ل د  ەم

 (٢:٠٠::٤)مصطفی محمد زنگەنە:

 ن(-ات،ێت-∅ن،-ین،یت-دە+ڕەگی کار+)م

 ڕانەببد  ل تێپەڕ ڕانەببد  ل تێنەپەا

 یندەبە     مدەبە یتدەنو م     دەنو 

 ندەبە     یتدەبە ندەنو یک   دەنو 

 ندەبە        تدەبا ندەنو ێک   دەنو 

 

ئەگەا کاال ڕانەببد  ل پا گبل )ە ە( پێوەبو نئە ا ێێنا کانی دەکە نە پێش ئە  

 پا گبانە  اتە نێوا  )ڕەگی کااەکە   پا گبەکە(

ا     –ە ە اتدەڕ  -ە ە  ێاااتدە یییوێن –ە ە مدەنیییو  –ە ە یااان** ەەڵیییدەگب

 ە ەیندەکە

 ( بنکەسیی سیێیەمی تیاك ەەنیدێك -ێک-اک-∅ ن-یننیک-لەکنمەڵە ێێنا ل )م 

 -اا ێێنا ل )اک( بەکاادێک   ەەندێك ێاایش )ێک( ئەمەش بەم  ێوەیە:ێ

ئەگەا اەگی کاا کنتایی بە پێتە بز ینەکیانی )ە/ۆ(ەیاتبو  ئە ا ێێنیا ل )اک(بەکیاا 

دەەێنێن  پێتە بز ێنی )ە( ردەچێک  )ۆ(دەبێتە ) (چیونوە د   بیز ین لەد ال یەك 

 نایە . ەك:

 

 چا  گ ڕەگی کاا کاال ڕانەببد  

  و تن ۆش اتدە و

 ببد  ەب اتدەب

بەاڵم ئەگەا ڕەکییی کییااەکە کنتییایی بە پیتەکییانی تییب ەییاتبو   ئە ا بیین کەسییی 

 -سێیەمی تاك ێێنا ل  )ێک( بەکاادێک. ەك:

 

 چا گ ڕەگی کاا کاال ڕانەببد  

 فبۆ تن فبۆش دەفبۆ ێک

 کێاڵ  کێل دەکێڵێک

 

 (٠٠٠:٢:٠١)ئە  اەحمانی حاێی مااف:

 
 

٤ 



 

 
 

 بەرکارڕۆلێ  -٢

ئەگەا بێک   سەاەتا چەند پێناسەیەکی بەاکاا بوەین دەڵێن: ))بەاکاا ئە  نا ەیە 

یا  ئە  ێێنا ەیە کە لە ڕستەدا    اتیال کیاال تێیپەال تە ا  کیبد  ە ییا  تە ا ل 

دەکاک.کییییاایگەال کااەکە ییییی دەکە ێییییتە سییییەا(( )مصییییطفی مییییحەمەد 

 (٢:٠٠::٢زەنگەنە:

بەاکاا تە ا کاال ڕستەکەیە   بەبێ ئە  ەەندێك  لەپێناسەیەدا دەتوانێن بڵێن کە 

 ێاا ڕستەکە مانال تە ا ل  نل نابە شێ. یا   

))بەاکاا ئە  نا ەیە ییا  ئە  ێێنیا ەیە لە ڕسیتەدا کیااەکە تە ا  دەکیاک   ئەاکیی 

کییااەکەل دەکە ێییتە سییەا ن اتییا ئەندییامی ا  دانییی کییااەکەل بەادەکە ێییک(( 

 ( ٣٠:٢:٠٠)معسن عری حەسە :

پێناسەئەدا ئاماەە بە ە دەکاک کە بەاکیاا ئە  کەاەسیتەیە کە لەنیا  ڕسیتەدا لەم 

 دەکە ێتە ەێب کبدەل کااەکەنبەتایبەک لەگەڵ کاال تێپەا  بەکاادێک.

 دەبینم  ەمام من

 بوەا  بەاکاا

-ئە  ێێنا ە سەابە نیانەل کە اۆڵی بەاکاا دەبیننن ببتیین لە ێێنا ەکیانی )مین

لەگەڵ کییاال ڕابییبد  ل تێییپەا دەبێییتە ێێنییا ل لوییا ل  ئە ا (-ئێییوەنئە -ئێمەنتیین

 یا (-تا نل-ما نک-دەستەل یەکام بەکاادێکنکە ئە انیش)م

 

 من ئە انم بینی ئێمە ئە انما  بینی

 تن ئە انک بینی ئێوە ئە انتا  بینی

ئە ا  ئە انییییییییییا  

 بینی

 ئە  ئە انی بینی

 

 سەابە ن دە ال بەاکاال بینیوە.لێبەدا کااەکا  کاال ڕاببد  ل تێپەا نێێنا ل 

ێێنییا ل سییەابە ن  ەکییو بەاکییاا دیییننبەاڵم لەگەڵ کییاال ڕابییبد  ل تێییپەا نییایە  

 نلەبەائە ەل بەاکاا بو نی نیە لە ڕاببد  ل تێنەپەا.  ەكو:

 ەاک.          ئە                             

 نەپەاە  نزیكبوەا         کاال ڕاببد  ل تێ                          

  اتە لێبەدا بەاکاا نایەک لەگەڵ کاال ڕاببد  ل تێنەپەا.

 کادی ڕكبریووی تێپەد

 لەگەڵ کاال ڕاببد  ل تێپەا د   کنمەڵە ێێنا ل لوا  ئەاکی )بەاکاا( دەبینین:

 

 

 

٠: 



 

 
 

یا ( دەبنە بەاکاان ەەمیشیە دەچینە پیێش -تا نل-ما نک-کنمەڵەل یەکەم )م-٠

 ییییش کییینمەڵەل یەکەمە( ن اتیییا ەەاد  ێێنیییا ) ێێنیییا ل لویییا ل بیییوەا)کە ئە

بەاکیییییاا(بوەا( بەیەکە ە دێییییین   کە یەکەمییییییا  بەاکیییییااە   د  ەمیشییییییا  

 (  ٢:٠١::٤بوەا.)ئە اەحمانی حاێی مااف:

)نزیییك   د  ا(ەەاد   ێێنییا  )بەاکییاا(بوەا( دەچیینە  -ئەگەا کییااەکە سییادە بێییک:

/  ە( بەاڵم لە )بەادە ام( کنتییایی کییااەکە لە )تە ا ( دەچیینە نێییوا  نیشییانەل ) ە

 دەچنە د ال نیشانەل )دە(.

 نااد میا   -نزیك: -

 ناادبو  میا -د  ا: -

 ناادبو میانە -تە ا : -

 میا  نااد -بەادە ام: -

لە )نزییییك   د  ا(ەەاد   ێێنیییا   -ئەگەا کیییااەکە دااێیییژاا  ییییا  لێویییداا  بێیییک:

 )بەاکاا(بوەا( دەچنە د ال بە ی یەکەمی کااەکە.

 

 دەمواک دااێژاا  لێوداا 

 نزیك تا  ەێنامانڕا تا  دامانیاامەتی

 د  ا تا  ەێنابو مانڕا تا   دابو مانیاامەتی

 تە ا  تا  ەێنا ەمانڕا تا  دا ەمانیاامەتی

 بەادە ام تا  دەەێنامانڕا تاندەدامانیاامەتی

 

تێیپەا  چێنا ل لوا  لە دە ال )بەاکاا( بن کەسی سێیەمی تیا  لەگەڵ ڕابیبد  ل

لە کنمەڵەل یەکەم   د  ەم. دەاناکە یک  اتا ێێنا ل )ل( بن کەسیی سیێیەمی 

 (٢:٠١::١تاکە لە کنمەڵەل یەکەم دەاناکە یک)نو ال عری امین :

 یا ( –تا  ن ل  –ما  نک  –)م × ( -/اک/ێک ∅ ن  -ینن یک -)م 

 بن نمونە 

 ەێنا ×تا   چونوە ێێنا ل )ل( دەاناکە ێکن بەڵووم دەبێتە:  تا 

تا  گبک(× )ڕا -تا  گبک(چونوە ێێنا ل )ل( دەاناکە ێکن بەڵووم دەبێک:  )ڕا×

 

 

 

 

 

 

 

٠٠ 



 

 
 

اک/ ێک ن ( دەبنە بەاکاا: - ∅    –ین ن ێک  -کنمەڵەل د  ەم )م  -٢ن 

 -ئەگەا کااەکە  سادە بێک:

 -لە )د  ا( )نزیك( )تە ا ( :

اک/ێک ن  ( دەکە نە د ال کنمەڵەل  - ∅  ن –ین ن ێک  -کنمەڵەل بەاکاال )م 

 بوەا 

 یا ( -تا  ن ل  –ما  ن ک  –)م 

 -تا (: –ما  ن ک  –ئەمە ئەگەا بوەا کەسی یەکەم یا  د  ەم بێک )م 

 یتگبتما 

 یتگبتبو ما 

 یتگبتو ما 

 (  -×  ن -ینن یک -بەاڵم ئەگەا بوەاەکە کەسێیەم بێک ئە ا ێێنا ل بەاکاا )م

 یا ( -ل بوەا )ل دەکە ێتە پێش ێێنا 

 ل ینگبک

 یا منااد

  -بەاڵم  لە)بەادە ام ( دا:

 اک /ێک /  ( دەکە نە کنتایی کااەکە   - ∅ ن –ینن ێک  -کنمەڵەل بەاکاال )م

 یا ( دەکە نە د ال نیشانەل )دە( -تا  ن ل  –ما  ن ک  –کنمەڵەل بوەا )م 

 یتنااد      ماندە

 بوەا         بەاکاا

ئەگەا کااەکە دااێژاا  بێک  یا  لێوداا  بێک : لە )نزیك(  )د  ا(   )بەادە ام (   

 )تە ا ( : 

یا ( دەکە نە د ال بە ی یەکەمی  –تا  ن ل  –ما  ن ک  –کنمەڵەل بوەا )م 

 کااەکە  

اک / ێک /  ( دەکە نە کنتال کااەکە .  _∅   ن  -ینن یک -کنمەڵەل بەاکاا)م 

 واکدەم دااێژاا  لێوداا 

 نزیك یتڕاما  ەێنا یتیاامەتیما  دا

 د  ا یتڕاما  ەێنابو  یتیاامەتیما  دابو 

 تە ا  یتڕاما  ەێنا  یتیاامەتیما  دا 

 بەادە ام یتڕاما  ەێنا یتیاامەتیما  دەدا

 

ێێنا ل لوا   ەکو بەاکاا نایە  لەگەڵ کیاال ڕابیبد  ل تێینەپە ا)مصیطفی محمید 

 ( ٠٣:٢:٠٠زنگەنە:
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 -کاری ڕانەبردووی تێپەر :

یا (  -تا  ن ل  –ما ن ک  –لەگەل کاال ڕانەببد  ل تێپەا دا  کنمەڵەل یەکەم )م 

 (٢٢:٢:٠١دە ال بەاکاا دەبینن.)نوال عری امین :

ئە ە ێێنا ەکییییا  دەچیییینە د ال  -ئەگەا کییییااەکە ڕانەبییییبد  ل سییییادە بییییو :

 نیشانەل)دە(کاال ڕانەببد  .

   گەیەنیکیدە            بینمیان دە                بە شم تدە

ئە ا ێێنا ەکا  دەچینە د ال  -ئەگەا کااەکە ڕانەببد  کە دااێژاا  یا  لێوداا  بێک :

 بە ی کااەکە .

 دەەێنن مانڕا

 دەکەینە ە  یانئاگاداا

 دەگبم   تڕا

 ڕۆڵی تەواوکەری بەیاریدە - ٣

 ایدە  دە ەینە ا  : لێبەدا چەند پێناسەیەکی تە ا کەال بەیا

نییا ێوە یییا  ێێنییا ێوە  اتییال کییااەکە تە ا  دەکییاک بە  -))تە ا کەال بەیاایییدە:

یاامەتی ئامبازل پەیوەندل ن بەاڵم ئەاکیی کیااەکەل نیاکە ێتە سیەا(( )محسین 

 ( ٢٢:٢:٠٠عری حەسە :

لەم پێناسەیە دەتوانین بڵێن کە تە ا کەال بەیاایدە پێویسیتە لەگەڵ  ئیامبازێوی  

 یوەندل دابێک بن ئە ەل  اتال کااەکە تە ا  بواک. یا  پە

  

ئە  نا ەیە یا  ئە  ێێنا ەیە کە لە ڕستەدا  اتەل کیااەکە  -))تە ا کەال بەیاایدە:

تە ا  دەکییاک بەیییاامەتی ئییامبازل پەیوەنییدل )بیین ن بە ن لە ن ە ە ن دا( تە ا کەال 

)مصیطفی میحەمەد   ە  ((بەیاایدە لەگەڵ کاال تێپەا   تێنەپەایش دا دێیتە کیایە

 ( ٤٤:٢:٠٠زەنگە:

لەم پێناسەیەدا ئاماەە بە ە دەکاک کە تە ا کەال بەیاایدە نا  یا  ێێنا  لەڕستەدا 

بەکاادێییک ن بەاڵم لەگەڵ بییو نی ئامبازەکییانی پەیوەنییدل )بیین ن بە ن لە ( کییاال 

 ڕستەکە تە ا  دەکاک.

 کادی ڕكبریووی تێپەد:

  -ەەبو نی ئامبازل پەیوەندل )لە ن بن ن بە( لە پێش ێێنا ە سەابە ن کە .  ەك :

 پێنو سەکەم لە ئە   ەاگبک  ←نزیكی دااێژاا   

 بووپێنو سەکەم لە ئە   ەاگبک ←د  ال دااێژاا  

   ووەپێنو سەکەم لە ئە   ەاگبک←تە ا ل دااێژاا  

 گبکدەپێنو سەکەم لە ئە   ەا  ←بەادە امی دااێژاا  
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 کاری ڕابردووی تێنەپەر :

 

 نزیك نامەکە بە ئە ا  گەیشک

 د  ا نامەکە بە ئە ا  گەیشتبو 

 بەادە ام نامەکە بە ئە ا  دەگەیشک

 تە ا  نامەکە بە ئە ا  گەیشتو ە

 کاال ڕانەببد  ل تێپەا:

  ەادەگبێکپێنو سەکە لە ئە  

 

 کاری ڕانەبردووی تێنەپەر :

 دەگاکنامەکە بە ئە ا  

 کادی ڕكبریووی تێپەد:

 –میا  ن ک  –د   کنمەڵە ێێنیا ل لویا   ە  تە ا کەال بەیااییدە  ەادەگبێیک )م 

- ( دەگوندێیک کینمەڵەل)م– /اک/ییک  - ∅ ن –ین ن ێیک  –یا (  )م  -تا  ن ل 

ییا ( ببینە تە ا کەال بەیااییدە   یەکسیەا دەکە نە د ال ئیامبازل -تا نل-ما نک

 -پە ەندییەکە. ەك:

  و  ک مانبن     یێرەکا                  

 بوەا      تە ا کەال بەیاایدە                       

ئەگەا )بەاکییاا( لە ئەگەا بەاکییاا لە ڕسییتە ربببیییکنئە  ێێنییا ەل ئەاکییی بییوەا 

دەبینیییی دەچییییتە د ال ێێنیییا کە کە تە ا کەال بەیااییییدەیە  نلە د ال ئیییامبازل 

 پەیوەندییەکە .  ەك:

  و  ک مان یبن                                  

 تە ا کەال بەیاایدەیە    بوەا                                

دەگوندێییک ( – /اک/یییک  - ∅ ن –ییین ن ێییک  –م )ببیینە تە ا کەال بەیاایییدە   

 کنمەڵەل 

 ( ٢١:٢:٠١دەکە نە کنتایی کااەکە .)ئە  ااحمانی حاێی مااف:

 ین     بن  و ک ی    ێرەکا                             

 بەاکاا    بوەا        تە ا کەال بەیاایدەیە                            

ئەگەا )بەاکییاا( لەڕسییتەدا ربببیییک ئە ا ئە  ێێنییا ەل کە ئەاکییی)بوەا( دەچێییتە 

 -د ال ئامبازل پەیوەندییەکە. ەك:

 ین و  ک یبن                         

 ت.بەیاریدە      بکەر                       
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ێێنا ل لوا  لە دە ال تە ا کەال بەیاایدە بن کەسی سێیەمی تاك دەاناکە ییک 

 –لەگەل کاال ڕاببد   تێپەا ئەگەا کنمەڵەل د  ەمی ێێنا ە لوانی  ەاگبتبێک )م 

  ( – /اک/یک  - ∅ ن –ین ن ێک 

 بنم  و  ک× 

 کاری ڕانەبردووی تێپەر 

یا ( ئەگەا ئیامبازل پەیوەنیدل دێیک  -تا  ن ل  –ما  ن ک  –کنمەڵەل یەکەم )م 

 نبەاڵم لە د ال بەاکااەکە

 بن دا ستی دەکاک یاندیوااەکە

 بن نمونە  -بەاڵم ئەگەا بەاکاا بببێک دەچێتە د ال ئامبازل پەیوەندل :

 دا سک دەکا  یانبن

 -کاری ڕابردوو و ڕانە بردووی تێنەپەر:

 -یا ( دەکە نە د ال بوەاەکە .  ەك: -تا  ن ل  –ما  ن ک  –یەکەم )م کنمەڵەل 

 بن ەاک مانمامنستا

 بوەا      )ما (ەکە تە ا کەال بە یاایدە   

بەاڵم ئەگەا )بوەا( ربداێک  ئە ا ێێنا ەکە دەچنە د ال ئامبازل پەیوەندل ن 

 ەاک انمبن                                  - ەك:

 بەیاایدەتە ا کەال 

 *تەوەرەی دووەم

 ( پێناسەی جێناو لە زمانی  ئینگلیزیدا١/٢/١) 

لە زمانی  ئینگریزیدا چەندین پێناسە ل بن  ێێنا  کبا ە لێبەدا  ەەندیك  دە  ەینە 

  -ا  :

))ێێنا  ئە  ێێنا ەیە کە گوزاا ک لە نا ێ  دەکا   وێنی نا ێ  دەگبێنە ە (( -٠

 ( ٤::٢::١)سارا محەمەد قادا :

لەم پێناسەیدا دەتوانین بڵێن کە ێێنا  گوزاا ک کبدنە لە نیا  ییا  کەس دەکیاک  

  ە یا   وێنی نا ێك  دەگبێتە ە .

))ێێنا    ەیەکە لە ێێگال نا ن ییا  بین اێگەگیبتن لە د  بیااەبو نە ەل نا ێیك  -٢

 ( ٤::٠:١:٢بەکاادێک(( )ئازاد حمە  ەایف:

ێێنییا  بەکاادێییک لە ێیییاتی چەنیید ێییاا  لەم پێناسییەیەدا ئامییاەە بە ە دەکییاک کە 

 نا ێك بەکاا دێک  ئە ا ێێنا ەکە  وێنی دەگبێتە ە.

))ێێنا  ئە  ێێنا ەیە کە کااێك ئەندام دەدا یا  کیااێوی ڕابیبد  ل ئەندیام دا ە -٤

 ( ٠٠١:٢:٠٠: اتە کااایە لە ڕستەدا(( )عبدالرە ابباەیم سوتانی:

ەڵدەستێک بە ئەندام دانی چەنیدین کیاا لەم پێناسەیەدا دەتوانێن بڵێن کە ێێنا ە

 لەنا  ڕستەدا  اتە کاااییە.
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 (personal pronounجێناوی کەسیی)

لە زمیییانی ئینگریزیشیییدا چەنیییدین پێناسیییەل ێناا ێییینا بییین ێێنیییا ل کەسییییی 

 کبا ەنلێبەدا چەندین پێناسە دە ەینە ا  :

ک(( )ئییازاد حییمە ))ئەم ێێنییا انە لە ێێگییال نییا )بوەا(   لە پییێش کییبداا بەکاادێیی-٠

 (٤::٢:::٠ ەایف:

لەم پێناسەیەدا دەکبێک بڵێن کە لە ێیاتی ئە ەل نا   کەسەکە بێک  ەکو بوەا  

 ئە ا لە  وێنی ێێنا ەکە بەکادەەێنبێک.

))ێێنا ێوە لە نا  ڕستەدا یا  لە گبیدا ئاماەەیە لە بن کەسیێوی تیایبەک ییا  بین -٢

 ( ٤::١٠:٢بوەاەکە بەکاادێک(( )سارا محەمەد قادا:

لەم پێناسەیەدا دەتوانێن بڵێن کە ێێنا  لە ڕستەدا یا  لە گبییدا ئاماەە بن کبدنە بن 

 کەسێك کە کەسەش بوەاە.

 یی لەزمانی ئینگلیزیدا( جۆرەکانی جێناوی کەس١/٢/١/٢)

لەزمانی ئینگریزیدا چەند ێناێوی ێێنیا ل کەسییما  ەەیە کە بیبێتین لەمیانەل 

  - وااە ە:

(Subject pronoun)     بکەر جێناو -١  
))ئە   ێێنا انە  کە لە ێیاتی نا ێك کە بوەال ڕستەکە .  اتە ئە ا  دەتوانن 

ببنە کەسی یەکەم   د  ەم   سییەم بین  اتە بە  ییوەل تیاك   کین(( )ئیازاد 

 ( ٤::٠:٤:٢حمە  ەایف:

لەم پێناسەیەدا ئاماەە بە ە دەکاک کە ئە  ێێنا انە کە لە  وێنی نا ێیك دێیک 

 دەبنە بوەال ڕستەکە  ێا بە  یوەل تاك بێک یا  بە یوەل کن بێک. 

))ئە  ێێنا انە کە دەکە ێتە سەاەتال ڕستەن کاال ڕستە ااستە  ن دێک  اتە 

 ( ٠٠٤:٢:٠٠کە بوەا (( )عبدالرە ابباەیم سوتانی:

ەیەدا ئاماەە بە ە دەکاک کە ئە  ێێنا ە بوەاانە ەەمیشە دەکە ێیتە لەم پێناس

 سەاەتال ڕستە   لە پا ا  ااستە  ن کااەکە دێک  اتە بوەا .

 جێناوەکانی بکەریش ئەمانەن

 کوادل ئینگریزل

I من 

You تن 

He  ئە 

She  ئە 

It  ئە 

We ئێمە 

They  ئە ا 
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 نموونە :

She is a teacher   مامنستایە.ئە 

He is student . ئە  قوتابیە 

Azad and salih are workers .  ئازاد   سالح کبێواا 

They are workers  ئە ا  کبێواا 

 

 (Object pronoun)    جێناوی بەرکار -٢

))ئە  ێناە ێێنا انە  کە لە ێێگال کیاالێوبا ە لە د ال کیبداا   لە د ال گیوتنە ە 

 ( ٤::١٤:٢بە کاادێن(( )سارا محەمەد قادا:

لەم پێناسییەیە ئامییاەە بە ە دەکییاک کە ێێنییا  لە  ییوێنیك کییاالێوبا ە ە لە د ال 

  .کبدااە ە بەکاادێک

ییا  لەسیەا کبدبێیک ییا ود  ))ئە  ێێنا ەیە کە کااایە کااێوی پێی ئەندام دابێیک

 ( ٠٠١:٢:٠٠بڵێم کااێوی بەسەا دا کبابێک(( )عبدالرە ابباەیم سوتانی:

لەم پێناسەیەدا دەتوانێن بڵێن کە ئە  ێێنا ەیە کە کیااێوی پێیی ئەندیام دەداێیک 

 یانێش کااێوی بە سەادا کبابێک.

                           

 جێناوەکانی بەرکاریش بریتین لەمانە :

 

 کوادل ئینگریزل

Me من 

Him  ئە 

Her  ئە 

It  ئە 

Us ئێمە 

You تن ن ئێوە 

Them  ئە ا 

 

 نموونە:

I usually meet at home . . من بە ئاسایی سەیبا   دەبینم 

I usually meet sara him at home. . من بە ئاسایی ئە  لەماڵ دەبینم 

She teach me English.  فێبدەکاک .ئە  ئینگریزیم 

Please listen to us . .توایە گوێما  لێ بگبە 

He want to visit them. .ئە  دەیە ێک سەادانیا  بواک 
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 (possessive pronoun) جێناوی خاوەنداریەتی  -٢  

))ئە  ێێنا انەل لە ێیاتی نا  بەکاادێیکن بەاڵم لە د ال نیا ل بەکااناەێنبێیکن -٠

 ا ەنییییییداایەتی  ەادەگییییییب  (()ئییییییاااز حییییییمە ئەم ێێنییییییا انە سیییییییفەتی 

( لەم پێناسییەیەدا دەتییوانین بڵییێن ێێنییا ل  ا ەنییداایەتی ٤::٢::٠٠ ییەایف:

لە وینی نا  بەکاادێک نبەاڵم  ەکو نا  بەکاا ناەێنیداێک  اتە  ەکیو بیوەا بەڵویوم 

 سیفەتی  ا ەنێەتی   ەادەگبێک.

   ییییێوەش ))ئە  ێێنییییا انە  لە  ییییوێنی نا ێیییی  بەکاادێییییک ن بە ەەمییییا -٢

 ا ەنییییداایەتی ێێنییییا کەش نیشییییا  دەدە  (()عبییییدالرە ابییییباەیم سییییوتانی 

:٢:٠٠::٠٢ ) 

لەم پێناسییەیەدا دەتییوانین بڵییێن ێێنییا ل  ا ەنییداایەتی لە ییوێنی نا دێییک  ە 

  ا ەنیەتی ێێنا ەکە ی نیشا  دەداک.

 

 ێێنا ل  ا ەندااییەتیەکانیش ئەمانە  :

 کوادل ئینگریزل

mine ەی من 

his  ئە ەی 

hers  ەی ئە 

its  ەی ئە 

yours ەی تن نەی ئێوە 

ours ەی ئێمە 

theirs  ەی ئە ا 

 

 نمو نە:

Her is a friend of min . ئە  ببادەاێوی منە 

Hawler is best place of theirs . ەە لێب با تبین ێێگال ئە انە 

نا ییا  لە د ا ێێنا ەکانی  ا ەنداایەتی ەەمیشیە دەکە نە کنتیایی ڕسیتەن  اتە 

نایەک نبەاڵم ەەاچی ئامبازەکانی  ا ەنداایەتی کە بە ئا ڵنا کانی  ا ەنداایەتی 

 ناسبا   نا یا  لە د ا دێک .

.my book**This is  

                Possessive pronouns 

. mine**This is  

                Possessive adjectives 
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  )Possessive adjectives ئاوڵناو خاوەنداریەتی )  -٤  

))ئە  ئا ەڵنا انە لەپێش نا ێ  بەکاا دێک کە قسەکەا  ا ەنیەتی (()ئازاد حمە -٠

  (٤::٠:٣:٢ ەایف:

لەم پێناسییەیدا دەتییوانین بڵییێن ئا لنییا ل  ا ەنییداایێەتیەکا  کە پییێش نا ە ەبێییک 

 کەقسەکەاەکە  ا ەنیەتی

بن یییتێك دەادە یییاک ەەمیشیییە ))ئە  ئا ڵنیییا انە کە  ا ەنیییداایێەتی میییبۆ ە  -٢

 (٠٢٢:٢:٠٠دە بێتە پێش نا (()عبدالرە ابباەیم سوتانی :

لەم پێناسیییەیەدا دەتیییوانین بڵیییین  ئا ەڵنیییا ە  ا ەنیییداایێەتیەکا   کە میییبۆ   

  ا ەنداانیەتی  دەکاک بن  تێ    ەەمو  کاک دەکە ێتە پێش نا .

 

 ئا ەلنا ە  ا ەنداایێەتیەکانیش ببیتین لەمانە  وااە ە :

 

 کوادل ئینگریزل

My ەی من ن ەی  نم 

Your ەی تنن ەی  نک 

His ەی ئە  ن ەی  نل 

Her ەی ن ئە ەی  نل 

Its ەی ئە ن ەی  نل 

Our  ەی ئێمەن ەی  نما 

Their  ەی ئە ا ن ەی  نیا 

 

 -نمو نە:

Our house is small. .انو ل ئێمە بچو کە  

There are my pens.  ێافەکانی منن.ئەمانە قەلەم 

This is their garden. . ئەمە با چەل   نیانە 

Where is her pen? کوا قەلەم ێافەکانی ئە ؟ 

This is our apartment. . ئەمە  وقەکەمانە 
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(Relative pronoun) خۆیەتی  جێناوی -٥  

کیاالێوبا ەکە یەك ))ئە  ێێنا انە لە حالەتێك بەکاادێیک ئەگەا بیوەال ڕسیتەکە   

 (٤::١٨:٢کەس بن(( )سارا محەمەد قادا:

لەم پێناسیییەیەدا دەتیییوانێن بڵیییێن ئە  ێێنیییا انە بەکاادەەێنبێیییک کە بیییوەاەکە    

 بەاکااەکە ئەك بن. 

))ئە  ێێنا انەل بن تە کید لە ڕستەیەکدا بێیک   بیوەا   بەاکیاال ڕسیتەکە  یەك 

لەسیەا  یودل  ینل ئەندیام کەس بن بە  اتیایەکی تیب ئەگەا بیوەال ڕسیتەکە 

بداک)بە نل بەاکاال ڕستەکە بێ( ن ئە  ێێنا ە تە کیدیە پێی دەگوتبێک ێێنا ل 

 ( ٠٢٣:٢:٠٠ نیەتی(( )عبدالرە ابباەیم سوتانی:

لەم پێناسییەیەدا ئامییاەە بە ە دەکییاک کە یەم ێێنییا ە بەکاادێییک بیین ێە توییبدنە ە 

 .لەسەا بوەا   بەاکااەکە کە یەك کەس ئەندام دەداێک

                        

 ێێنا ە  نیەتیەکانیش لە زمانی ئینگریزیدا ئەمانە :

 

 کوادل ئینگریزل

Myself نم  

Ourselves  نما  

Yourself نک  

Your selves  نتا  

Himself نل  

Herself نل  

Itself نل  

Themselves  نیا  

 

 نمو نە:

Tom washed himself. .تنم  نل  و  ک 

The company has got itself into problem.   کنمپانیەکە  نل تو ی گیبمە

 کیشەکبد.

I saw myself in the mirror. . من  نم لە ئا ینە بینی 

That man shot himself. نل کو ک. لیەئە  پیا  بە گو  

The cat washed itself yesterday. .د ێنی پشیرەکە بە نل  نل  و  ک 
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 ( بەکارهێنانی جێناو لە ڕستەی زمانی ئینگلیزیدا١/٢/١/٣)

 ڕۆڵی بکەر - ١

 لە زمانی ئینگریزیدا بەم  یوازانەل  وااە ە پێناسە بن بوەا کبا ە: 

))بوەا لە اێزماندا لە بە ی یەکەمی ڕستەدایە  ە بە ی د  ەمی ڕستەکە کە 

بیوەا کااێیك ێێبەێیێ داا ەتە پاڵ بوەاەکە پێویدیک لە کیاا  بەاکیاا  تە ا کەان ە 

دەکاک یا  ڕستەکە دییاال دەکەک  اتیاە ڕسیتەکە دەابیااەل کێییە ییا  لە بیااەل 

 ( ٤::٥٨:٢چێە ەیە.(()ئازاد حمە  ەایف :

لەم پێناسەیەدا ئاماەا بە ە دەکاک کە بوەا دەکە ێتە بە ی یەکەمیی ڕسیتەکە  

  ەلەبە ی د  ەمی ڕستەکەش بەاکاا  کااەکە پێك دێنێک. 

ێوە یییا   ییتێوە کە گفتوگیینل لە بییااە ە کییبا ەن  ەسییفوبا ەن یییا  ))بییوەا کەسیی

 ( ١٤:٢:٠٠مامەڵەل لەگەڵ دەکبێک(( )عبدالرە ابباەیم سوتانی:

لەم پێناسییەیەدا دەتییوانێنن بڵییێن کە بییوەا کەسییێوە کە مییامەڵەل لەبییااەیە ە 

 دەکبێک.

                      

 لەمانە:ئە  ێێنا انەل دەبنە بوەان کە ئە انیش ببیتین  

 

 کوادل ئینگریزل

I من 

You تن 

He  ئە 

She  ئە 

It  ئە 

We ئێمە 

They  ئە ا 

 

 نمو نە:

 

 

 

 

٢٠ 

I am a teacher. .من مامنستامە 

She is a doctor. .ئە  دکتناە 

He was a teacher. .ئە  مامنستایە 

They are workers. . ئە ا  کبێواا 



 

 
 

 

 ڕۆڵی بەرکار - ٢

 لە زمانی ئینگریزیدا بەم  یوازانەل  وااە ە پێناسە بن بەاکاا کبا ە: 

))بەاکاا لە کەسێك یا  بڕیال ئە انەیە کە نەکە ێتە ەێب کاایگەال ەەسیتی ییا  

 ( :::٤٠:٢ڕال کەسەکە لە تێباما    پێشاندانی ڕاستی(( )طاەب البیاتی:

ەێب کیااێگەال ەییچ  یتێك  لەم پێناسەیەدا ئاماەە بە ە دەکاک کە بەاکاا ناکە ێتە

  اتە پیشاندانی ااستی  اتە بە  یوەل سەابە ن دێک لە ڕستەدا. 

))بەاکاا دۆ ێوە کە نا ەکا  یا  ێێنا ەکیانن کە  ەك بەاکیاا کیاا دەکە  لە کیاال 

تێییپەا. بە یییوەیەکی نمیییو نەیی لە دەسییتە اەەل نییا ەن بە ئاسیییایی لە د ال 

بێک  اتە کیییااێگەاە بە ە ە(( )سیییارا کاادییییک. لەریە  کیییااەکە ە کیییاال تێیییدەک

 ( ٤::٢::٣محەمەد قادا:

لەم پێناسەیەدا دەکبێک بڵێن بەاکاا لە  ڕستەدا دێک کە کااەکەل تێپەا بێک    ە 

 لەد ال کااەکە دێک

 ئە  ێێنا انەل دەبێتە بەاکاان کە ئە انیش ببیتین لەمانە  وااە ە:

 

 کوادل ئینگریزل

Me من 

Us ئێمە 

You تننئێوە 

Him  ئە 

Her  ئە 

It  ئە 

Them  ئە ا 

 

 اتە بەاکااکاتێك دێک کە بیوەا  کیاا لەپێشیی بەکیاا دێیک.  ەکیو ئەم نمو نیانەل 

 - وااە ە:

                                           من بە ئێنگریزل لەگەڵیدا قسە دەکەم.                                                                                           

in English. herto  speak I 

 بوەا      بەاکاا        کاا                                            

  من بە ێوەیەکی ئاسایی  ەەمو  اۆەل لەسەا  ەقامی دەیبینم.

in the street every day. him seeusually  I 

 بەاکاا کاا               بوەا                                

لەزمانی ئێنگریزییدا تە ا کەال بەیااییدەما  نییە ن  اتە تەنییا )تە ا کەا( لەزمیانی 

  -ئێنگریزیدا ەەیە :

٢٢ 



 

 
 

تەواوکەرەکانیش لەزمانی ئێنگلیزیدا بەم شێوەیە  پێناسەی با  

   -کراو :

   )complement ) - ٣تەواوکەر ڕۆڵی   

ێویسییتە بیین ))تە ا کەا   ییەیەکە یییا  بییبگەیەکە یییا  دەسییتە اەەیەکە ن کەپ 

تە ا کبدنی مانال دەڕبڕینەکە یا  ڕستەکە . زۆابەل کاک لە کنتایی استەکەیە . 

 ( ٤::٢٢:٢(()ئازاد حمە  ەاێف:

لەم پێناسییەیەدا دەتییوانین بڵییێن تە ا کەا مانییال ڕسییتەکە بەتە ا ل دەگەێنێییک 

  ەزۆابەل کاک لە کنتایی ڕستە دێک . 

))تە ا کەا   ییەیەکە یییا  کیینمەڵە   ییەیەکە بیین تە ا کبدنییی کییااەکە ن  اتە 

تە ا کەاەکا  بەاکیاادە ەێنبێیک ییا  ەێنیبا   بین تە ا کبدنیی مانیال ڕسیتە ییا  

 ( ٤٨:٢:٠٠بە ێك لە ڕستە. (() عبدالرە اببەیم سوتانی :

 لەم پێناسەیەدا ئاماەە بە ە دەکاک تە ا کەا   یەیەك بێیک ییا  چەنید   یەیەك

 بێک  اتال ڕستەکەما  بن تە ا  دەکاک.

 

 -بننمو نە:

 

 ئە  ێوانە .

. beautifulShe is  

 تە ا کەا

 ئە  دەبێک بە دکتنا.

a doctor.She becomes   

 تە ا کەا

 ئە  لەنا  پاسەکەیە.

.bus He was in the 

 تە ا کەا

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٤ 



 

 
 

 بەشی دووەم :

 جیەوە : ( بەدكودیی جێناوی کەسی  لە دوو مهدفهله٢/١)

 کوادل ئینگریزل

لە زمانی ئینگریزییدا ێێنیا ل کەسییی -٠

 -( ێناە ە کە ئە انە :٤دەکبێک بە )

)ێێنا ل بوەالنێێنا ل بەاکاالنێێنا ل 

 نیەتینێێنییا ل  ا ەنییداایەتینئا ڵنا ل 

  ا ەنداایەتی(

بەاڵم ێێنیییا ل سیییەابە ن لە زمیییانی -٢

 ئینگریزیدا .

 ,I, you, he, she, it, we)دەگیبیتە ە  .

they) 

ێێنا ل سەابە ن لە زمانی ئینگریزییدا -٤

(ێێنا میا  ەەیەن کە ٤( تاك)٤بن کەسی)

 ئە یش

 It ,he)  بین اەگەزل نێیب   میێ   بیێ 

,she) 

 گیا  بەکاادێک.

لە ئینگریزییییدا ێێنیییا ل سیییەابە نما  -١

 ەەیەنبەاڵم ێێنا ل لوا ما  نیە.

ێێنا ەکیییییییا   یییییییوێنیا  نە پێیییییییی -٤

لە بییوەادا  ییوێنیا  لە ئەاکەکانیییا   اتە 

سەاەتادا ەەا دەبێک   ەەا ەکو  نیەتی 

 - وێنیا  ناگناێک.  ەك:

 She ,he ,it, they ,we)ئە انە ڕۆڵییییییییی 

,you) 

 بوەا دەبێنیک.

 لە ئینگریزیدا ێێنا ل لوا ما  نیە. -٣

 

 

ێێنا ل کەسیی لە زمیانی نا ەڕاسیک -٠

 -دا دەکبێک بە )د  ( ێناە ە:

 ێێنا ل لوا -٢سەابە ننێێنا ل -٠

ێێنیییییا ل سیییییەابە ن لە کییییینمەڵەل -٢

 ئە نئە ا ( پێك دێک.-تننئێوە-)مننئێمە

ێێنا ل سەابە ن لە زمانی کوادل بین -٤

( تیییاك کە )ئە ( تەنییییا یەك ٤کەسییییی )

 ێێنا ما  ەەیە.

ێێنا ل لوا  دەکبێک بە د   کینمەڵە ە -١

کە کیییییینمەڵەل یەکەمییییییێش بییییییبیتییە 

کنمەڵەل لنیییییا (ن-کنتییییا -لە)منمییییا 

ناکنێیییکن ( ∅-ییییکن -د  ەمیییێش)منین

 دەگبێتە ە.

ێێنا ەکیییییا  بەپێیییییی ئەاکەکانیییییییا  -٤

دەگناێییییکن  اتە لە بییییوەا دا  ییییوێنیا  

دەگناێییک ئە ێییا لە سییەاەتا بێییک ییییا  

بەەیینل کییااەکە ە بوە ێییتە کنتییایین  اتە 

 -بە پێی کااەکەش دەگناێک.  ەك:

 م وێند

 ڕۆڵی بوەا دەبێنیک

 

لوییا  لە زمییانی ێێنییا ل سییەابە ن    -٣

 کوادل ەەیە.

 

 

 

 

 

 

 

 

٢١ 



 

 
 

 

ێێنا ەکییییا  لە بەاکییییاادا  ییییوێنیا   -١

  ناگناێک ەەا ەکو  نیا  دێک کە ئە یش

(Me ,him ,her ,it ,us ,you ,them) 

ڕۆڵییییی بەاکییییاا دەبێییییننن  اتە بە زۆال  

 دەکە ێتە کنتایی ڕستە.

ێێنا ەکا  لە تە ا کەال بەیااییدەما   -٨ 

نییییە لە ئینگریزییییدا نبەاڵم تە ا کەامیییا  

 ەەیە.

 

 

ێێنا ەکیییییییییا  لە بەااکیییییییییاابەپێی   -١

کنمەڵەکا   وێنیا  دەگناێیک ن  اتە ییا  

لە نا ەڕاسییک   یییا  لە کنتییایی کییااەکە 

 -دێن.  ەك :

  ناادمیا 

 ئە ا  منیا  نااد

بەیااییییدە ێێنا ەکیییانیش لە تە اکەال  -٨

 ییوێنیا  دەگناێییک لە ڕسییتەدانبە پێییی 

 کنمەڵەکا  ئەاك   وێنیا  دەگناێک.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
٢٩ 



 

 
 

 ( بەراوردی جێناوی کەسیی لەرووی سینتاکسیەوە:٢/٢)

بەکااەینانی ێێنا  لە ڕسیتەدان اتە ڕۆڵیی بیوەا  بەاکیاا  تە ا کەال بەیااییدە لە 

 ڕستەل زمانی ئینگریزل   کوادیدا.

 کوادل ئینگریزل

ێێنا ەکا  لە ئەاکی بیوەا دا تەنییا  -٠

 یییییوێنیا  دەکە ێیییییتە سیییییەاەتال 

 ڕستەکە.  ەك:

I am   a teacher. 

 بوەا

 

He was a doctor. 

 بوەا

 

They are workers. 

 بوەا

  وێنی ێێنا کە تەنیا لە سەاەتا دێک.

 

بەاڵم ڕۆڵیییی بەاکیییاا لە ئینگریزییییدا  -٢

ێیییک لە  اتە بەاکیییااە  ەکیییو ێێنیییا  د

بوەا کیییییااەکە  یییییوێنی ێێنیییییا ەکە 

 ناگناێک لە د ال کااەکە ە دێک.  ەك:

 

They helped her. 

 بەاکاا            بوەا

 

I need  you. 

 بەاکاا      بوەا

 

  وێنیا  دەکە ێتە کنتایی ڕستەکە.

 

 

ڕۆلی بوەا لە ێێنا ل سەابە ن کە  -٠

 دەڵێک:

 دەچم بن زانون من

 بوەا

 من  وێندم

دەتوانبێک کە )من( ربببێیک بەس  اتە 

ێێنا ە لوا ەکە ئەاکی بیوەا دەبێنێیکن 

 بنیە دەتوانێن بڵێن:

 م وێند

 بوەا

 یانی مەبەستما  )من  وێندم(ە

 ینەاک ئێمە

 بوەا     بوەا

 

لێییبەدا ێێنییا ە سییەابە ن   لوییا ەکە 

ەەاد  ك ئەاکی بوەا دەبیننن  اتە لە 

بییوەادا  ییوێنی ێێنییا ەکە دەگناێییک. 

  ەك:

 ت وێند ت 

ێێنیییییا ل سیییییەابە نیە   ئەاکیییییی 

بوەاەندەتوانبێییک ربببێییک   بە تە نیییا 

 بڵێن:

 ت وێند

 ێێنا ل لوا ە  ئەاکی بوەاە.

 

 

 

 

 

 

٢٣ 



 

 
 

لەئینگریزیدا تە ا کەال بەیاایدەما   -٤

نیەن بەاڵم  ەکیو تە ا کەا لەئینگریزییدا 

ەەیە ن بەاڵم زۆا ێییییییییییییا ازە لەگەڵ 

 تە ا کەال بەیاایییییییدە. ئەگەا بڵییییییێن

تە ا کەا بە  یییییییوەیەکی گشییییییتی 

 دەکە ێتە کنتایی ڕستە.  ەك:

.beautifulis  She 

 تە ا کەاە     ئە ن ێێنا ە           

         

.in the buswas  He 

 تە اکەا         ئە نێێنا ە

 

.a teacherbecomes  She 

 تە ا کەا                  ئە نێێنا ە

 

کنتییییایی  اتە تە ا کەاەکە دەکە ێییییتە 

ڕسییییتەکە    ییییوێنی ێێنییییا ەکە لە 

 سەاەتا  نا ەڕاسک دێک.

 

.very goodperfume smells  Your 

 

لەم ڕسییییییییییییتەیەش دا تە ا کەاەکە 

کە تییییییینتە کنتیییییییایی ڕسیییییییتەکە   

 ێێنا ەکەش لە سەاەتا ە ەاتو ە.

 

 

ڕۆڵی بەاکاا لە ێێنا ل سەابە نکە -٢

 لە ڕستەدا. ەك:

 م بینی.      ئەوان من

 بوەا  بەاکاا                            

 لێبەدا)ئە ا ( بەاکااە.

ێێنا ە لوا ەکانیش بە پێی کنمەلەکا  

 ییییوێنی بەاکااەکییییا  دەگناێییییک لە 

 ڕستەدا.  ەك:

 ناادمیا  

 یا  نااد.من ئەوان

 بوەا بەاکاا                           

 ەێنا. مانتانڕا                       

 اەن)تا ( بوەا)ما ( بەاکا

 تا  ڕاەێنا.ئێمە ئێوە

 )ئێوە( بوەان)ئێمە( بەاکااە

 

 اتە بە پێیییی  یییوێنەکە ێێنیییا ەکەش 

 دەگناێک.

 

ڕۆڵی تە ا کەال بەیاایدە لە ێێنا ە  -٤

 سەابە نکە لە استەدا . ەك:

  ەاگبک . ئەوپێنوسەکەم لە 

)ئە ( ێێنییا ە سییەابە نکە دەبێییک بە 

 تە ا کەال بەیاایدە. 

وا ەکا  بەپێی کنمەڵەکیا   ە ێێنا ە ل

  وینی لە استەدا دەگناێک.  ەك:

  و  ک مانێرەکانی بن

)ما (ێێنیییییا ە لویییییا ەکە دەبێیییییک بە 

 تە ا کەال بەیاایدە.

 ینێرەکانی بن  و  ک

)ین(ێێنیییییا ە لویییییا ەکە دەبێیییییک بە 

تە ا کەال بەیاایییدە.دەکە ێتە کنتییایی 

ڕسییتە بە پێییی کیینمەلەکە  یییوێنیا  

 دەگناێک.

٢١ 



 

 
 

 

 کاری تێپەر:ڕستەی 

 کوادل ئینگریزل

کاال تێپەا کااێوە کە پێویسیتی بە  -٠

بەاکیییاا ەەیە بییینئە ال  اتەکەل تە ا  

 بێک. 

 

لە کاال تێپەا لە ئینگریزیدا لە د ال  -٢

بوەا ئە کاک  کاا دێک پا ا  بەاکاال 

 ڕستەکە دێک.

 

  - ەك:

 

.the car bought We 

 بەاکاا  کاال تێپەا  بوەا                      

 

.a message sent She 

 بەاکاا   کاال تێپەا  بوەا

 

 

کییاال تێییپەا: ئە  کییااەیەکە ەێییزل -٠

کییییییییییاایگەاییەکەل لە بییییییییییوەاە ە 

تێدەپەاێنێک بن سەاکەاەستەیەکی تب 

 کە ئە ییش بەاکااەکەیە.

 

کاال تێپەا ێگە لە بوەا پیویسیتی  -٢

ەەیەن لەبەائە ەل بە بەاکییییییییییییییییاا 

کاایگەاییەکە ناکە ێتە سیەا بیوەاەکە 

 بەڵوو دەکە ێتە سەا بەاکااەکە.

 

لە کییاال تێییپەا دا دەسییتە ێێنییا ل  -٤

لوا ل کینمەڵەل یەکەم  ەادەگیب  کە 

 لنیا (ە-کنتا -ئە یش)منما 

  ەك:

 کو ک. مااەکەل پیا ەکە

 بوەا    بەاکاا   کاال تێپەا

 کڕل. قوما ێوی دایوم

 بەاکاا     کاال تێپەابوەا    

 

 اتە لە کیییاال تێیییپەا پێویسیییتە 

 )بەاکاا( لە استەدا ەەبێک.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢١ 



 

 
 

 ڕستەی کاری تێنەپەر:

 کوادل ئینگریزل

کیییییاال تێییییینەپەا ئە  کیییییااەیە کە -٠

پێویستی بە بەاکاا نییە تەنییا بە بیوەا 

  اتاکەل تە ا  دەبێک.

 

لەکییاال تێیینەپەا تەنیییا بییوەا  د ال  -٢

دێییک  اتە بەاکییاا لە ڕسییتەدا کییااەکە 

 نایەک.

 

 - ەك:

 

slept. He 

 کاال تێنەپەڕ    بوەا

 

.bornwas  The baby 

 کاال تێنەپەا     بوەا

 

 لێبەدا )بەاکاا( لە نا  استەدا نیە.

کیییییاال تێییییینەپەا ئە  کیییییااەیە کە -٠

ەیزەکەل لەسەا کااەکەیە  اتە کیاال 

 ڕستەیە.

 

کاال تیێینەپەا پێویسیتی بە بەاکیاا  -٢

 نییەن  اتە بەاکاا لەنا  ڕستەدا نایەک.

 

لە کییاال تێیینەپەا دەسییتە ێێنییا ل  -٤

کییییییییییینمەڵەل د  ەم دێیییییییییییک کە 

 ناکنێکن (∅-یکن -ئە یش)منین

 - ەك:

 

 .دەکەمکااەکە  من

 بوەا        کاال تێنەپەا

 

 اتە لە کییییییاال تێنەپەا)بەاکییییییاا( لە 

 ڕستەدا نایەک.
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 ئەنجام

-لێکۆڵەرانی زمانی کوردی بەپێی پێویست ئاوڕیان لەم الیەنەی زمان نەداوەتە کە ٥
جێناوە کەسییەکانە، بە م لەزمانی ئینگلیزیدا ئەوەمان بۆ دەرکەوت کەوا بەپێی 
پێویست و بەرێژەیەکی باش لێکۆلەرانی زمانی ئینگلیزی لێکۆلینەیان لەسەر ئەم 

 بابەتە کردووە.

 

-جێناوە کەسییەکان لە زمانی کوردی ناوەڕاست دەکرێت بە دوو جۆرەوە، بە م ٠
 جێناوە کەسییەکان  لە زمانی ئینگلیزی دەکرێت بە پێنج جۆرەوە.

 

-لە زمانی کوردی جێناوی سەربەخۆ و لکاومان هەیە، بە م لەزمانی ئینگلزی تەنها ٣
 جێناوی سەربەخۆمان هەیە و جێناوی لکاومان نیە.

 

( تاك کە )ئەو( تەنها یەك ٣- لە زمانی کوردی جێناوی سەربەخۆ بۆ کەسی)٤
(      ٣( تاك)٣جێناومان هەیە، بە م لە زمانی ئینگلیزی جێناوی سەربەخۆ بۆ کەسی )

 جێناومان هەیە کە ئەویش(it ,she ,he   )بۆ رەگەزی نیر و مێ و بێ گیان بەکاردێت. 

 

- لەزمانی کوردی جێناوەکان شوێنیان بە پێی ئەرکەکانیان دەگۆرێت، واتە لە بکەر ١
و بەرکار و تەواوکەری بەیاریدەیش هەریەکەیان بە شیوازێك دێت، وە لە زمانی 

ئیگلیزیدا شوێنی بکەر لە سەرەتا و لە بەرکاریش لە کۆتای دێت و لە تەواوکەریش بە 
 زۆری شوێنیان دەکەوێتە کوتایی، واتە شوێنەکانیان جێگیرەو ناگۆرێت.

 

- لە زمانی کوردیدا تەواوکەری بەیاریدەمان هەیە، بە م لە زمانی ئینگلیزیدا ٦
 تەواکەری بەیاریدەمان نیە تەنها تەواوکەرمان هەیە.

 

 

٣٢ 



 

 
 

لەزمانی کوردی لە کاری تێپەر پێویستی بە بەرکار هەیە ، واتە لە زمانی  -٧
 ئینگلیزیشدا لە کاری تێپەر پێویستی بە بەرکار هەیە.

 

لە زمانی کوردی لە کاری تێنەپەر بەرکارمان نیە، واتە لە زمانی ئینگلیزیش -٨
 پێویستی بەبرکار نیە.

 

لە زمانی کوردی لە ڕستەی کاری تێپەر لە دوای بکەر بەرکار پاشان کاردێت،  -٩
ر بە م لە زمانی ئینگلیزیدا لە ڕستە کاری تێپەر بکەر دواتر کار پاشان بەرکا

 دەکەوێتە کۆتایی ڕستە. 
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