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  نـیھاد و گوزاره
)Subject & Predicate (  

  

          
  . ی نووسیوه بۆرینه نبابه نگی هه رهه ژار فه مامۆستا هه

  . می مامۆستا همنه رهه وڕوون به دیوانی تاریک
  .کی ژیره یال قوتابیه له
  . وه کاته خوندنی با ده  ن بیر له رمیه گه
  

  ژار  مامۆستا هه
   وڕوون دیوانی تاریک

  یال له
  ن رمیه گه

  . ی نووسیوه بۆرینه نبانه نگی هه ڕهه فه
  . می مامۆستا همنه رهه به

  .کی ژیره قوتابیه
  .وه کاته خوندنی با ده  بیر له

  
  
  .درێ و ده ئه  ت به باره واک سه که هه  رکه م بکه که شی یه به
  .م که شی یه ڕ به مه له  هواک م هه شی دووهه به

  .ژار مامۆستا هه: ین ک نووسیوتی؟ ده  بۆرینه نبانه نگی هه رهه فه: ر بپرسن گه یانی ئه
  .مامۆستا همن: ین می کیه؟ ده رهه وڕوون به دیوانی تاریک: ر بپرسن گه یان ئه
ن  رمیــه یال و گه وڕوون، لــه ژار ، دیــوانی تاریــک هــه  دا مامۆســتا وه ره ی ســه و ڕســتانه لــه  وایـه  که
و   می مامۆسـتا همنـه رهـه و به  ی نووسـیوه بۆرینـه نبانه نگی هه ڕهـه ن و فه می ڕسته که شی یه به

  .کانن می ڕسته شی دووهه وه به کاته و بیر له خوندنی با ده  کی ژیره قوتابیه
  .گوزارهمیش  شی دووهه نیھاد و به  نینه کان ناو ده می ڕسته که شی یه به
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  میشـه پـش گـوزاره نیھـاد هه). ناو، جناو و چاوگ ناو، ئاوه(له   بریتیه) SUBJECT(  نیھاد *
ی  وشـه .ین ده یدا ده باره  واک له ن یان ههوید ی ده  که  له ڕسته  یه شه به  دت و ئه

 ـ ده  یه، کـه ڕسـتهکی نـاو  یه شـهوه، یانی نیھاد )فاعیل(ر  شی نیھاددا بکه به  یی له بنچینه
  . و چیه  کات، کیه و چ ده  کیه

  
  
  

ــوزاره * ــه که ده  میشــه هه )PREDICATE(  گ ــاده  وت ــه  واکــه و هه  وه دوای نیھ ــه  ک ــاره  ل ی  ب
  .ه   )فعل(دا فرمان  شی گوزاره یی له به ی بنچینه وشه. درت ده  وه نیھاده

  

ری  واوکـه وتـرێ ته پیـان ده  پـاڵ نیھـاد و گـوزاره  ونـه آه دا ده نـاو ڕسـته  ی لـه و وشـانه ئه *
  .نیھاد و گوزاره

  

  : نموونه *

  . وه خونته نیما کتب ده
  نیھاد      ←نیما           ؟ وه خونته ک ده

  )OBJECTفعوول ــ  مه(رکار  به      ←کتب         ؟ وه خونته نیما چی ده
  

  . نی تدایه مه خوارده  که خچاه یه
    نیھاد  ←نی     مه خوارده    ؟ چی تدایه  که خچاه یه

  )ADVERBید ــ  قه(کار  ئاوه  ← خچاڵ  ناو یه  له   کون؟  کان له نیه مه خوارده
  

  . نرخی کتب گرانه
  نیھاد  ←    کتب     ؟ چ شتک نرخی گرانه

   وزارهگ  ←     گرانه  چ دۆخکدان؟  کان له کتبه
  

  ). وتی کوردان کوردستانه(  . کوردستان وتی کوردانه
  نیھاد   ←    کوردان    کوردستان وتی کیه؟

    کار ئاوه   ←   کوردستان     ؟ کان کویه وتی کورده
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  : کان دیاری بکه که نیھاده ک نموونه دا وه وه ی خواره و ڕستانه له* 

  نیھاد ←       کاوه         .بوو هیچ نه  ئاگای له  کاوه
  نیھاد ←   تان  کوردس       . وتکی خۆشهکوردستان 

  نیھاد ←  الی جزیری مه         .ت بوو الی جزیری بیمه مه
  نیھاد ←  کر دیاربه         .تره وره هاباد گه مه  کر له دیاربه
  نیھاد ←     ه  ک گوه         .وشک بوو  که گوه

  نیھاد ←      سرووشت.  ولر بوو سرووشت هاوینی پشوو له هه
    نیھاد ←      وه ئه           . مانه که اهم  وه ئه

  نیھاد ←    ک           . وه خونته ک ده
  نیھاد ←  کک یه           . پشت درگایه  کک له یه

  نیھاد ←    تر           . برسی نیه  تر ئاگای له
  نیھاد ←  کشان ره جگه           .  یه غه ده کشان قه ره جگه

  نیھاد ←  کارکردن         . ی ژیانه رمایه کارکردن سه

  : دیاری بکه کان گوزارهکه  ک نموونه دا وه وه ی خواره و ڕستانه له* 

   گوزاره ←    کات ده  رزش وه            .کات رزش ده کاروان وه
   گوزاره ←    نووسی              .ی نووسی ئیمان نامه
   گوزاره ←     وه خوارده       . وه کان شیریان خوارده قوتابیه
   گوزاره ←    هاوڕن           .وه هاوڕن پکه  ئوه

   گوزاره ←    مامۆستا         .دایکت مامۆستا بوو
   گوزاره ←       یه ئمه         .یه و خۆشکی ئمه ئه
   گوزاره ←       تۆیه         .می تۆیه ه قه  وه ئه
   گوزاره ←       خۆشه         .هاردا خۆشه به  له یران سه

   گوزاره ←      وتن پشکه    .وتن بوو ئاواتمان پشکه
   گوزاره ←       وتنه رکه سه  .وتنه رکه کگرتن هۆی سه یه



R.Tahîr   زمانی کوردی   نیھاد و گوزارهڕ  
 

fiKurdi. Copyright ©   4 : ڕی په  

  : کان ومه  
  : کان دیاری بکه که نیھاده ک نموونه دا وه وه ی خواره و ڕستانه له* 

  نیھاد ←       کاوه         .بوو هیچ نه  ئاگای له  کاوه
  نیھاد ←     کوردستان       . کوردستان وتکی خۆشه

  نیھاد ←    الی جزیری مه       .ت بوو الی جزیری بیمه مه
  نیھاد ←    کر دیاربه       .تره وره هاباد گه مه  کر له دیاربه
  نیھاد ←       که گوه         .وشک بوو  که گوه

  نیھاد ←      سرووشت.  ولر بوو سرووشت هاوینی پشوو له هه
    نیھاد ←        وه ئه         . مانه که ماه  وه ئه

  نیھاد ←      ک         . وه خونته ک ده
  نیھاد ←    کک یه         . پشت درگایه  کک له یه

  نیھاد ←      تر         . برسی نیه  تر ئاگای له
  نیھاد ←    کشان ره جگه          .یه غه ده کشان قه ره جگه

  نیھاد ←    کارکردن       . ی ژیانه رمایه کارکردن سه
  : دیاری بکه کان گوزارهکه  ک نموونه دا وه وه ی خواره و ڕستانه له* 

   گوزاره ←    کات ده  رزش وه            .کات رزش ده کاروان وه
   گوزاره ←      نووسی       .     ی نووسی ئیمان نامه
   گوزاره ←     وه خوارده       . وه کان شیریان خوارده قوتابیه
   گوزاره ←      هاوڕن         .وه هاوڕن پکه  ئوه

   گوزاره ←    مامۆستا         .دایکت مامۆستا بوو
   گوزاره ←       یه ئمه         .یه و خۆشکی ئمه ئه
   گوزاره ←       تۆیه         .می تۆیه ه قه  وه ئه
   گوزاره ←       خۆشه         .هاردا خۆشه به  له یران سه

   گوزاره ←    وتن پشکه         .وتن بوو ئاواتمان پشکه
  گوزاره ←     وتنه رکه سه       .وتنه رکه کگرتن هۆی سه یه


