
w�UJH�d	 v�Ëb�W� a}� U�«u�œ w�UJH�d	 v�Ëb�W� a}� U�«u�œ188 187

w�UJH�d	 U~�W�—W�

w�UJH�d	 ÕËb�W� a}� ∫—UJ�Oç�

w�UJH�d	 b�«“ ∫—U!…œU�Uz

…œU�Uz ÊUN
M}Ä s}�U� œ ÆWOO�UJH�d� ÕËb�W� a}� U~�W —W" Í˛ ˜Wz

—W?� Ëu�«œ w�«d?Ö w?+Ëb?�W?� a}?� u?,—W�˛ Ë ¨u?.�W� ÂU??�W0 v� Ëu�d?,

s}?Ç—UÄ —U?Ç —W????N� «œ…u????3 X}?�U�—W????Ö œ Ë ÊW????�…˙ Ë w0W?Ä s}????ç?�WÄ

Ë ÊËu�dJ}Ç …u?3 » ÊU?ç�W?Ä Ê«Ë U?O�«ñÄ Ë ÊËu�b�U?ç?9 «œ v�U?:?�œ—u?,

…u?;�—W??� „W?,Ëu0dÄ Ëu�œW� Ë W?�“W?� „W~�W —W?" W?� ˜Wz …b�WÇ —W 

˛ „W� ¨ÈË UO?,Ëuâ� ‰WÖœ v~�W —W?" vÑ u, X�œ wç:?}Ä W� ÈbM —W�˛

Æs�WJ� ÛUÇ «œ v�«u�œ vÑ ˜U�œ w�UJH�d� s}�W —W�

Ë w�…—W?C s}á?}0 U�œ—u, » …u?3 U,u~�W —W?" s}�…ó}� w+Ëb?�W� a?}�

˜W  Ë UM?CW?� s?� ÆÊËu�b�U??F??O?ç?� w�…—W??C v�U??�“ —W??.?L??N� Ë w?MO0ô

v0 U�…Ë—W  ÆÊd,…b|“ v� wMO0ô » U�œ—u, —W.�WN� ÊU�…ó}� s}�WMCW�

U�œ—u?, W�«œ „WO~M?�dÖ W?Ñ v�…œ ÈË ˛ v  w+Ëb�W?� a}?� u, ÊU�u?3

WM}� Í˛ v?�U?:?�œ—u??, È—Ëu?�U� ‰ u??, W?O??:?�…u?3 Ë w?MO0ô s}?á??O0 »

Æ5�Uz—UJ�

   w�UJH�d� b «“

≤∞∞≤ ØÊU:�œ—u,

w�ö�Wz U~�W�—W�

w�UJH�d� v�‹w�ö�Wz v�Ëb�W� a}� ∫U�U�«œ

 Uz U�OÄ vJ}z v�WÖ—…œ

Uz∫ نعم
WMOzUz∫ مرآة

u�Uz—∫ اقتصاد
uÄUz∫ العم

U$Uz—∫ نوع من النبات

ŒUz∫ تراب

ÊU�W�Uz∫ تراب السطح

ŒUz ŒUz∫ كلمة حتسر

d�u�Uz∫ اصطبل للحيوانات الكبيرة

d�u�Uz„∫ حشرة صغيرة تشبه البعوض

XH�Uz∫ تكلم االنسان

7H�Uz∫ التكلم والكالم

ôu�Uz∫ اسم قريت4 في عشيرة شيدا

pMO�Uz∫ حتسر

œUz…∫ قطف االعــشـاب الزائدة في مــزارع احلنطة
والرز

œUz…∫ تنقيح? جزيرة
ê.uÖ ¨œËœU� ¨„œËœUz∫ اداة لقلع النبات 

œUz»—∫ شهر آذار 

ÊU�W� ÍœUz∫ مدينة تقع في كردستان تركيا

U�—Uz∫ توجع بشدة 
Uz—∫ دقيق

ÊUÑ—Uz∫ طحان

Ë—Uz∫ خيار

ËË“…—Uz∫ مقصد
Â«—Uz∫ هاديء

U�—Uz ¨!U�Uz!∫ هدف

v6Uz ∫WA�—Uz¨ صعب

gO�—Uz∫ حرير

uM�—Uz„∫ احلمص اMكسر

p?M�—U?z∫ نـوع من الـبكـاء? يقــــــال لـلطـفل حـ4

يبكي كثيرا
—Uz�fO∫ ميناء ومـركز ناحيـة على ساحل بحـيرة

وان
Uz—»”∫ نهـر فـي قـفـقـاســيـا وهو احلـد الشــمـالي

لكوردستان
p�U�—Uz∫√كلة كوردية? طح4 مقلي بالدهن

Uz“»∫ قـوي ومــت4? العـفــو من حـقـه? العــتق من
العبودية

d=«“Uz∫ عتق من العبودية? وعفى عنه

w�«“Uz∫ مجلس العزاء

U�—“Uz∫ غضب

p6Uz∫ غزال

s6Uz∫ حديد

ÊUL6Uz∫ السماء

5L6Uz∫ ياسم4

U6Uz�w∫ سهل

bO6Uz…∫ نوع من احللوى

Uz”∫ حص4? منيع

WB6Uz�@∫ عائق

v6Uz∫ صعب? مستعصي

bMOáDz»—∫ اسم شجرة معمرة وعالية

wN}6Uz∫ صعوبة? اسم قرية على طريق زاخو

Uz‘∫ طاحونة

�ÊUç∫ الشخص الذي يعمل في الطاحونةUz

�p∫ قهوة? دقائق القهوةUz

u� ‘Uz∫ اصلح? تواءم? اصلح بينهم 
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�t$WM∫ اساس? موطن

�Í«œ—W∫ متروك

�fO.b∫ بلدة كبيرة في كوردستان تركيا 

�wB�W=—W∫ الئق ومناسب

�U�@∫ آذان

�U�W—∫ ارض غير مزروعة
�U�W«∫ بلدة صغيرة في كوردستان تركيا v�

�ôU= ‘U∫ بلدة كبيرة في كوردستان تركيا

�wD�d∫ صاعقة

�dO»∫ اخو الزوجة
�{ÊUç�d∫ اMرأة احلالبة

�ÊUÑ…—W∫ الشخص الذي يفرق ب4 متنازع4

�p6U∫ ذراع اليد? قصبة تدخ4

ÊUÄ ¨s�WÄ∫ عريض

�UO�w∫ غريب

�ULO�w∫ سكان

�Í«œ—W∫ متروك? مطلقة

�w�W∫ تعزية

�UN∫ قيمة

�U�~5∫ نداء

�wAMO∫ عطس

�ÁW~M∫ اساس

�Ê«bM∫ رخوة الدقيق? بنضـان? مخلفات الطح4?

علف احليوانات
�{~U˜∫ مجبر

�pM�eM∫ ما يخفى حتت السرج

�w�«œ…—W∫ متروك

�W�W.U∫ عشيرة كوردية

�dç∫ فآس
�pMO.W�U∫ االصبع التي بجنب االصبع الصغير

�W‚∫ الضفدع

�X�W∫ وجدان او الطالع

�UOB�W—∫ صاحب طالع واقبال وحظ

�qÑW∫ مثيل 

�M ∫åu�ò wÇuاذا

�W∫ انسان الابالي WB�W�

�ÊU�UO∫ صحراء

�{bK„∫ اربعة ايام من آخر كـانون االول الشرقي

مشهورة بالبرد والشدة
�{?W?????�ËbK∫ اربعــــة ايام من اول كــــانون الثــــاني

الشرقي مشهورة بالبرد والشدة
�{pL∫ احلبة اخلضراء الناعم

�ÍU�—W∫ فضلة وما تبقى من االكل

�Íe∫ عبء

�«—W�WT—∫ مقابل
�WB.U∫ نوع من الفآس

�ÊU�˙WÖ—W∫ مراجعة

�Í—uáD∫ مراسل? فاهم

�{Ê«bM∫ التنفس واالستراحة

�W—“…∫ مختفي
�e»˜∫ سعي

�u‘∫ الكثير من اMاء والفائض

wçB}Ä∫ يحتاج? احتياج

�XO�d∫ تراب التبغ

eما حتت الت ∫pM�

�tO∫ »لسفرجل

�uNO„∫ اسم شجرة

�wBD¨ پستو: ياخة

�ÊUÖ—“U∫ تاجر

�Í—e∫ حفي? حافي

�pBO∫ بثرة تخرج في اجلفون

�W—»·∫ حجر حتد به اآلالت اجلراحية

�w6d� ¨wÇd: جائع

�W�b∫ عقد من الورق وقطعة من الغناء وغيرها

�W�b„∫ خيط عريض

�d„∫ حوض اMاء

�œU…∫ اناء
�dOÄU∫ اجلد

�W∫ بناغة? اساس«uM�

�ÊUâM∫ رخو الدقيق

�UX…œ—W�w∫ آلة تضرب بها احلجارة

�q�œW∫ العمر

�d= o�d�W� ¨d= «œu$ p|˛ ¨d=WI: فرق ب4U�

�íO∫ فرصة

�W.@∫ ورق الشجر

�œ—W…˜∫ على اللسان

�pKO.U∫ بثور

�ö∫ فليكن

�ÍuÇ—W∫ احلمل الساقط

�pÄW∫ مالبس كوردية Ë ‰W� ¨eOÖ—W�

�UM·∫ شجرة

�UO�—W˜∫ صحن الدار

�{ó…∫ قل? نحل الدقيق
�ó»—`∫ نقي او نظيف

�d»˛`∫ شوي

�pMOT�W∫ اسم وردة صفراء اللون

�{Ëœd‘∫ صطل

�U�ñ—∫ فعال وحاد?? قرار
�W—»“…∫ كــاريتــة? اخلــشب الكـبــيــر القــوي الذي

تكون قوة البناء عليه
�d»“…∫ الغير

�ÊUJH�d∫ اسم عشـيرة وقـرى تقع في كوردسـتان

العراق قرب دهوك

�—W�U�w∫ بلدة صغيرة قرب دهوك

�È—œW????cU∫ قــريـة تقع في كـــوردســتــان الـعــراق

سكانها من الكورد األزيدي4
�WK„∫ ما يأخذ ب4 االصبع4

Í“ËdOÄ∫ مباركة

WâOÄ„∫ قليل الشيء

WâÄ„∫ قليال

�U“…∫ نوع من القماش 
�bM„∫ آلة في الرص

�u6—W˛∫ حموضة

�w�UMO∫ ضوء الع4? رؤية

�{Íd}ç∫ تيفوئيد

�s∫ بندك

˛»—…∫ منقى ومصفى
�w=ó∫ تفرق

�WdUM∫ اساس

�ÊU$U∫ طماطة

�UM”∫ سوج? سبب

�Í—ue∫ حتسر

�«œe�b∫ خاف وقطع

�Í“W∫ ركض

�Ëd·∫ نوع من االمراض اجللدية

�{qç∫ انف

�XHJA∫ انفتاح الورد

�Ë—U˜∫ اMطر الشديد مع الهواء

�uJA˛∫ غنج الورد 

�u=WM„∫ مركز

�UBO�È—U�u� X}JKO.u= ∫„u? شقائق النعمان

�pO.ôW∫ شجر

�ôW˜: انتشر

�wB�W∫ تفاجئ
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wT�WÄ∫ قطن

uÄ—`∫ شعر

Ê«óOÄ∫ طحان 

pKáKÄ∫ حشرة صغيرة جدا 

s6WÄ∫ مدح

íÄ∫ نفخ

«bçÄ�p∫ ما ينفخ فيه ويخزن الهواء فيه

«Ë—WÄ�W∫ فراشة
UBO.WÄ„∫ فراشة

X�WB�UÄ∫ عاصمة

WÄ�UO~∫ لم يجري اMاء? راكد? غير جاري

Í“«d� Ë d}Ä ¨Ëd}Ä∫ بعض من النجوم اMعروفة

p�WÄ∫ رسول? قاصد

U�WÄ„∫ راحل او مسافر

�ÁU∫ سلطانœUÄ

ÊU1WÄ∫ عهد

d=«b�WÄ∫ وجد

pÇdÄ∫ غليان? صوت اMاء عند الغليان

vج ∫dO�WÄ

p�—UÄ∫ قطعة صغيرة من اخلبز

e|dÄ…∫ مكان قرع احلنطة بعد حصادها
íO6—WÄ∫ الزكام

W?????6—UÄ�W????6—U?Ä ¨p„∫ مـــســـتـــعطـي? ســـائل?

مستجدي
bMÄ∫ حيوان

Ê«ËWK�WÄ∫ بطل

œ—WÄ…∫ حجاب

X�uÄ∫ ضعـيف البنية? قوت اMاشيـة ويتألف من

اوراق االشجار
XO.WÄ∫ جنس

Í—Uç}Ä¨ پxڤxري: تيفو

pKOÄ∫ فلس

�páÇ ¨p∫ قطراتWÄ

�w∫ انفلت قريب منهاWÄ

W=«dÄ ¨…bM=dÄ�b…∫ انتشر

ÊUA�—WÄ دل ب ÂWd: منكوب

p.u??â?}Ä∫ الولد اذا لف في اخلـرق ح4 الوالدة?

القماش يسمونه قمادك
 Èœ U�OÄ È—UÇ v�WÖ—…œ

v� Ë Èœ

œ‰∫ قلب? فؤاد
ÊUÑu.œ∫ محبوب

ô…œ‰∫ مدلل

UáK�œ�p∫ سلم

WT.œ—∫ محبوبة اخذت القلب
p}.Ëœ∫ ما بقي اخر البيادر من احلبوب التي لم

تخرج من الكمام
WçO.…œ∫ مجال

v� Ë Èœ

Â…œ∫ وقت
ÊU�Ëœ∫ دخان

w�U�Ëœ∫ نهاية

v� Ë Èœ

Ê…œ∫ فخار يوضع فيه اMاء ليبرد ويصفى

œ…�@∫ الصوت

œ�b„∫ حـبـة احلنطة او الـشـعـيـر او الرز وآلة في

الرص
v� Ë Èœ

Á…œ∫ عشرة 

WT�…œ∫ احليوان الوحشي اMضر
ï�œ„∫ مــدينة من كــوردســتــان العـراق ومــركــز

محافظة دهوك
w�Ëœ∫ امس

U� Èœ∫ خذ

u�œ‰∫ طبل

ÈË Ë Èœ

Ê«—Ë…œ∫ دائرة الزمان

Ë…œ»—∫ حيوان? احلمار واصناف الفرس

u�œ»—∫ حائط

s�Ë…œ∫ طعام يصنع من اللv والقمح

Ê«u�œ∫ مجلس

«u|œ�W∫ مريد? مجنون
u|œ∫ شيطان? عفريت? جني

X|Ë…œ∫ يريد

v� Ë Èœ

d=W�—U�œ∫ مدينة في كوردستان تركيا
u�—U�œ∫ ظهر

Íœ∫ أم

Í—U�œ∫ هدية

v� Ë Èœ

Wd…œ‰∫ ئامير? عدة

œ»⁄∫ كي? جروح

v� Ë Èœ

œ…˜∫ الفم 

œ…·∫ عربة

Êe�œ∫ |عنى الرقاق للدف

s�œ∫ انف

WÑ…œ∫ اجلمل
v� Ë Èœ

Ëœ‚∫ رجل سياسي وديني

uXœ—∫ قاط4? دقور
«bXœ�p¨ ئاميرى UX…œ�b�v: آلة الدقة

 v� Ë Èœ

U=œ„∫ احلبوب والذخائر والقوت

«uJ|œ�W∫ دواء تصاد به العصافير

W=…œ�W„∫ مجدي? �W�W=…œ s�œ „W�W„: اجلدية

v� U�OÄ v�M}Ä v�WÖ—…œ

nO�Wz Ë v�

�U∫ حمى? سخونة

�Í—U∫ ظلم

�e???O????�U„∫ بثــرات تـخــرج في اطراف الـفم آخــر

السخونة
�ÊôU∫ نهب وسلب

�W�…“U∫ لطيف? جديد
�V6U∫ سوء الظن? {يمة

�U�U∫ هوار? استغاثة
�ŒU∫ جانب

�U‰∫ مر
�qcW∫ مر

�U¡∫ كلمــة تأسف وحـيف? يـقـال: تاه ومـخــابن.
اي حيف عليه

�qO�U∫ تطهير من النجاسة 

�W� ¨u∫ انت
�U‚∫ جدار

�w∫ وجه? جنب

�qçO∫ قشرة

v� Ë v�

�é?O∫ حـــرف وحـــروف? فــــوج من العــــســـاكـــر?

مجموعة
�pÄW∫ حفنة من الط4 واجلص

�w�U�W∫ اتفاق? وحدة

�qT∫ اصبع

�UT—∫ فصل 
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pB6…œ ¨qTLÇ: طرف الدلو? اليدة

v� Ë vÇ

ÊuÇ∫ الذهاب? ذهبوا

ÊWÇ∫ عظم احلنك

pOMÇ∫ بستان االشجار اMثمرة? بستان

pOMÇ∫ قطع صغيرة من اخلبز

$UM—∫ شجرة? اسم مدينة في كوردستان تركيا

$ ¨pMO�WÑU�b∫ مركز

wMÇ∫ قطف الثمار? كرات اخلبز

$U�ËW…—∫ حيوان? وحش

$u�w∫ حفرة توضع فيها احلبوب لغرض الطحن

$U�b∫ زرع

$W�@∫ حرب وشر

$W�W~�W∫ شرير

WÇ�@∫ جناح? ناقوس

v� Ë v 

$t∫ مكان

$ÊUNO∫ دنيا 

$UN‰∫ جوال

w=WÇ∫ مسلح

$w�u∫ يهودي

$ÁW∫ الشعير

ÈË Ë v 

$ÍËW∫ صمغ

$ËW»∫ كيف
$œËW„∫ كيس اMاء

$u∫ آلة لتقطيع الصوف واالرياش
 «–U� ∫WOÇ

qT'« ∫UOÇ

v! U�OÄ v�"W� v�WÖ—…œ

�pOK∫ اجاص

�wK∫ املس

�W�W„∫ لعب

�pOD∫ نحس

v# U�OÄ v�W� v�WÖ—…œ

�U�w∫ دار

�U+¨ خاتون: سيدة

�U�p∫ ما يخبز عليه

�??ÊU∫ مــايأوى اليـه اMســافــرون واMارون? فندق?

هوتيل
rOIBD� dOd ∫—U�

�?????????????U“—∫ الـزاب? نـهـــــــــر يـصب فـي دجـلـة فـي
كوردستان العراق

�???????d???????O�U∫ خـــــابور? نـهــــر يـصب فـي دجلـة في
كوردستان العراق

�dOB�U∫ جبل في سندي في كوردستان العراق

�5Ö“U∫ طالب الشىء

�U�Êb∫ القراءة

�s�ËU∫ نظيف

ÂUFq ∫Ê—U�

Ÿb� ∫b�UÄU�

�U˜∫ ندى

”U= ∫pH�—U�

�U�Ê«œW∫ غني

�ÊUBOH: زبون

v� Ë v#

�UÄW—…∫ تنقيح
�êO∫ خط

Èœ Ë v#

V�Ur ∫Ê«œu�

�Èœu∫ الله

È˙ Ë v#

�u—`∫ قوي

�w�—u∫ بالقوة

�W—“∫ بزر التناسل? اجلينات 
�d„∫ نوع من البكاء

�ñ∫ مجادلة
�??ÊU??L??= Ë —u∫ البكاء الداخـلي? حـالة من احلـزن

الذاتي الداخلي
�ÊUL=—u∫ استعصاء? عصى نفسه

�d�u„∫ دودة تاكل االشياء البيـتية من الصوف

والغزل 
p�d$WÄ∫ مخلب

�Íd∫ صافي? وجاء |عنى التوبيخ? العقوبة

·uB.« ∫Í—u�

·d'« ÷—ô« ∫„WÄd�

�W∫ غير مثمرd�

U�UM� ∫w�«˙u�

 ¡UJT.« s� Ÿu� ∫p�d�

‰uGA� ∫p�—W�

d9 ∫W�—u�

p� ∫U�—u�

�wB6—u∫ مت4? طبيعي 

sc Ãd� ¨dH= ∫U�d�

�ÊUAÄ…d∫ مصارعة

�p�—u∫ مرض اجلدري

È“ Ë v#

�Í“ï∫ ليت? للتمني 

�{Ê«e∫ زوجة

�Âe∫ اقارب
�W�e`∫ خدمة

�eO∫ احلصى
�d�“W∫ صهر

�Â«“W∫ خريف

�d∫ كله
v& Ë v#

�w6W∫ ام الزوجة

v" Ë v#

�pMO∫ جميلu�

�ULO�p∫ الصبي ذو اخلواص اجليدةu�

�pA�u∫ اخت

�u‘∫ لذيذ

�rOA∫ ابلة

�U˜∫ دبسu�

v� Ë v#

�???ÊU???B??H∫ قــفطان? لبــاس مــشـتــرك ب4 الرجــال

والنساء
�a� ∫UJA� UJ�W� ¨p�W? مصيدة

v� Ë v#

�ÊUHOK∫ اسم بلدة في محافظة اربيل

�ôW`∫ خلعة? هدية

�WKyK∫ فارغ

�W.uK∫ مجوج


