
  (بكةز) كازانةدا جؤزة لةم : بكةزى تيَهةثةزِى -أ
 ضةزةكى دةوزى بكةز واتة ئرياديية، و ئاشكسا شتيَكى

 -: وةك كازةكة لةئةجنامدانى دةبيهيَت
 . يات ئاشاد•

  .زِؤيشت كوزِةكة
 

   نةثةز تيَ كازى جؤزةكانى•



 دةوزيَكى جؤزةدا،بكةز لةم : بةزكازى تيَهةثةزِى -ب
 بةبىَ ئيشةكة كة واتايةى بةو نيية، خؤى تايبةتى

 كسدى لةضةز نابىَ ئةوةشى تواناى كساوةو ئةو ويطتى
 دةبيَتة بكةز لريةدا كازةكة،كةواتة نةكسدنى ياى

  كةوتؤتة ، بيَت بكةز ئةوةى لةجياتى ضونكة بةزكاز،
  جؤزة ئةم بكةزى بة بؤية بةزكازةكةوة،

       (بةزكازى تيَهةثةزى)دةوتسيت كازةتيَهةثةزانة
   . زِذا ئاوةكة-          زوخا كةثسةكة-:وةك

   نةثةز تيَ كازى جؤزةكانى•



 (:اندن)ثَيكهاتةى •
  لةزووى ئةطةز دةبيهيَت، جؤزاوجؤز ئةزكى كة ثيَكًاتووة، مؤزفيميَك لةضةند (اندى)•

  بؤ ، دةكةى دا لةثيَكًيَهاني بةشدازى مؤزفيميَك ضةند دةبيهني شيبكةيهةوة مؤزفؤلؤجيةوة
   ئةطةز منوونة

 ضاوط :كةوتو•

 . زابسدووة كاتةوة لةزووى تيَهةثةزة، ييَصةوة لةزووى كازة :كةوت•
 .ة(كاز ناوكى يةلَطسى)كازةكةية زةطى : كةو•
 .كةواند = ى– كةواندى•
 (ى) لةويَدا كةواتة ضاشدةكسيَت، ضادة زابسدووى كازيَكى ئةوا ضاوط نوونى بةليَكسدنةوةى•

 .ضاوطة نى (ى) كة يةية خؤى ئةزكى بةتةنًا
 



 (:اندن)ثَيكهاتةى •

 كاتى مؤزفيمى ئةوةية كاز لةتايبةمتةندييةكانى يةكيَك•
 زابسدوو كاتى مؤزفيمى ثيَهج (5) كوزدى لةشمانى بيَت تيَدا
 :يةية

 

 بةم زابسدووة، كاتى مؤزفيمى (كةواند) كازى ى(د)كةواتة•
 .كسا نيشاى دةضت (اندى) لة مؤزفيمماى دوو جؤزة

 .  اندى +كةو ----- كةواندى  •
 . (ضاوط نونى) ى + اند--------اندى  •
 .(زابسدوو كاتى مؤزفيمى) د + اى--------اند  •

 

 



 (:اندن)ثَيكهاتةى •
 يةنطاويَك ييَصةوة لةزووى (كةو) ضةز ضؤتة كة ئةويش ةكةية،(اى) دةميَهيَتةوة ئةوةى•

 تيَجةزِة، كازيَكى (كةواند) ثيَية بةم ،(تيَجةز) بة كسدوويةتى و بسدووة ثيَشةوةى بةزةو
 كاتيَك دةكةيهةوة زوونى بةباشى ليَسةدا يةزوةكو ، تيَجةزِاندنة مؤزفيمى ةكة(اى) كةواتة
 : دةكسيَو جيَطري لكاو بةزاناوى ضةزبةخؤكاى زاناوة

  كةواند مهى ئةو   ............ ي + م + د + اى + كةو•
 .زةطة مؤزفيمى   :كةو•
 .تيَجةزاندنة مؤزفيمى : اى•
 .زابسدووة كاتى مؤزفيمى:د•
 .بةزكازة مؤزفيمى :م•
 .كازاية مؤزفيمى:ي•
 



 (:اندن)تايبةمتةندييةكانى •

 بة ئةويش تيَجةزِ، كازى بؤ تيَهةثةزِ كازى طؤزِيهى /يةكةم•
 .كازةكة زِةطى ضةز خطتهة و (اندى-) ثاشطسى شيادكسدنى

   تيَجةز كازى    اندى ثاشطسى    كاز زةطى       تيَهةثةز كازى•
       بةشاند           اندى           بةش      ←       بةشيو•

 خةواند           اندى            خةو      ←    خةوتو•

 فسِاندى            اندى             فسِ       ←      فسِيو•

 شكاند           اندى          شكا       ←     شكاى•

 زِووخاند          اندى         زِووخا       ←   زِووخاى•
 



 
 .زووخا كةثسةكة ياى .خةوت مهدالَةكة-1•
 . زوخاند كةثسةكةى ئاشاد .خةواند مهدالَةكةى نةضسيو-2•

 

  نني بكةز لةزاضتيدا بةالَم ، دانساوى بةبكةز (كةثسةكة ، مهدالَةكة) يةكةمدا لةزضتةكانى•
 مهدالَةكة خةواندنى بؤ يةبووة يؤكازيك ضونكة بةزدةكةويَت، بةزكازى ضةمكى بةلكو ،

 كةوتيية بةدياز دووةم لةزضتةكانى كة يةبيَت يؤكازيك دةبيَت. كةثسةكة زووخانى ياى
 .(ئاشادةوة لةاليةى كةثسةكة زووخانى ياى ، مهدالَةكة خةواندنى يؤى بؤتة نةضسيو)

 



كازى بةزانبةزةكةياى كة يةية، تيَهةثةزِماى كازى يةنديَك يةزوةيا  
 :لةوانة ، يةية تيَجةزِى

ِتيَجةزِ                        تيَهةثةز 

خطنت           ←          كةوتو 

يانني ييَهاى،           ←           ياتو 

بسدى            ←           ضووى 

نازدى           ←          زِؤيشنت 

زِشنت            ←            زِذاى 

طؤزِيو          ←           طؤزِاى 

ضسِيهةوة           ←         ضسِانةوة   
ثضسِيو           ←           ثضسِاى 

بصاوتو           ←          بصووتو   
  



  ضةزةزِاى تيَجةزِ، بكسيَهة ةوة(اندى-) بةيؤى دةشيَت يةية، تيَهةثةزِماى كازى يةنديَك -دووةم •
 : وةك يةية،  بةزانبةزياى تيَجةزِى ئةوةش

 تيَجةزِ                   تيَهةثةزِ•

 خطنت كةواندى،      ←        كةوتو •

 كوشنت مساندى،      ←          مسدى•

 بسدى ضواندى،       ←          ضووى•

  (مسدى) وةك نابو، يةك وةك تيَجةزِكساوةكة بة و بةزانبةز تيَجةزِى ماناى حالَةتدا شؤز لة  ليَسةدا
  (كوشنت) و (مساندى) ماناوة زِووى لة بةآلم ،(مساندى) بة دةكسيَت و، ة(كوشنت) بةزانبةزى تيَجةزِى
 : وةك ،)( جووداى

 . مسدووة ليَسة – كوشت خؤى ثياوةكة•
 نةمسدووة ليَسة -  مساند خؤى ثياوةكة•



  بةزانبةزياى كة يةية، تيَهةثةزِماى كازى يةنديَك :تيَبيهى•
 :وةك وةزناطسى، يش(اندى ـــ)ثاشطسى و نيية تيَجةزِى كازى

 ( طةنني شاى، نيشنت، ضسةوتو، )•
 

 و ئازةشوو ذووز لة زِوودانياى وشانة ئةم ليَسةدا ديازة       •
 )تس يةكيَكى دةتوانى تؤ)) ضونكة نيية، مسؤظدا دةضةالَتى
  و خةوتو كة ئامساشانةوة، ئةو بةيؤى (بشيَويَهى يا و خبةويَهى

  كةضدا يةماى دةزوونى لة ناتوانى بةآلم دةكةى، ثةيدا شيَواى
  بؤى نايةت لةالوة ضسةوتهةكة ضونكة ثةيداكةيت، (ضسةوتو)

....)) 



  كازى يازمةتى بة تيَهةثةزِ، كازى يةنديَك يةزوةيا•
 :وةك تيَجةزِ، دةكسيَهة ةوة(خطنت) و (ييَهاى) يازمةتيدةزى

 

 . ثيَكةنني ييَهاية مهدالَةكةى•
   . طسياى خطتة مهدالَةكةى•



  كة كاتيَك بةتايبةتى دةبيهيَت، تيَهةثةزِيش كازى زِؤنانى دةوزى - ضيَيةم•
 : تيَهةثةزِ،وةك كازى بة دةيانكات و ضسوشتييةكاى دةنطة ناوى ضةز دةضيَتة

•  
   قيراندى = اندى + قيرة•
   طسماندى = اندى + طسمة•
   باعاندى =  اندى + باعة•
   شيسِاندى = اندى +  شيسِة•
 بازِاندى= اندى + بازِة     •



 (اندى-) لةتايبةمتةندييةكانى تس يةكيَكى - ضوازةم  
 ضاوطى لةوانة دةبيهيَت، جودا جودا تسى ئةزكى ضةنديو
   : وةك دازِذاو، ضاوطى بة دةكات ليَكدزاو

نةخشاندى  ←  كــسدى نةخش )( 

  
 بةتايبةتى تيَجةزِ، بيَطانةى ضاوطى و كاز يةزوةيا- ثيَهجةم  

 دةميَهيَتةوة تيَجةزِيش بة يةز و كوزدى دةكاتة عةزةبى شمانى لة
 :وةك وةزدةطسيَت، كوزدى شمانى تايبةمتةندييةكانى يةموو و،


  شوبًاندى =  اندى + (( شبة )) 
خولقاندى = اندى + خمق   
  


