
 

 

فارسی واژه معادل واژه در زبان کردی شماره  

 توخم چو پوستم کنده شد 1

 توش بون روبرو شدن 2

 تیک کردنه و در هم فرو بردن 3

 تیک را بون از خواب پریدن 4

 ده لینک لی هه ل مالین برای آزار کسی قیام کردن 5

 ده ت ب خشم تورا می بخشم 6

 شل و کوت بوم خسته شده ام 7

و کمیاب شده نادر 8  نادر پشت شیران 

 هاوار به دنبال 9

 چورانه وه چکیدن آب از جیزی 11

 حاوانه وه سازش کردن 11

 چقی الهام شد 12

31  ده رمان داو کردن مسموم کردن 

 ده ر خواردی ده به خوردش بده 14

 توره بو عصبانی شد، از جا در رفت 15

 ده رینان بیرون آوردن، تربیت کردن 16

 ده ست پیوه کردن صرفه جویی کردن 17

81 دم برسبه فریا   ده فریام وه ره 

 ده فریا نا که وم فرصت نمی کنم 19

 داکه زین از اسب فرود آمدن 21

 داهیزان تنبل و سست شدن 21

 دیار بو پیدا بود 22

 ره وینه وه رمیدن 23

 را بردن گذشتن 24

 را بو واردن گذراندن 25



 

 

 رادان راندن 26

 راژاندن تکان دادن 27

 رو چون فرو رفتن 28

 روی که بریز 29

 ریژنه ریزش باران 31

 زیز بون قهر کردن 31

 سه ر گرتن سر گرفتن 32

 سیره هه ل گیرا خورشید غروب کرد 33

 سیس بووه پژمرده شده 34

رفتن( راه سختی سینه کش)به 35  سینه کیش 

 شاردنه وه مخفی کردن 36

 که چه ترین کسی را شرمنده کردن 37

 تانه سرزنش کردن و طعنه زدن 38

 تابوشت وه طاقن و قدرت داشتن 39

هینانره نیو  اداره کردن 41  

 ری که ون درحال گریختن 41

 زاوه ماک ره سرو صدا کردن 42

 ساز به آماده باش 43

 کردنه وه گشودن، باز کردن 44

 ماندو و مجرو خسته و بی حال شدن 45

64  نه رراندن بانگ بر زدن 

 وه خت بو نزدیک بود 47

 نیزیک بو نزدیک بود 48

 وه ختا بو نزدیک بود 49

ر شاوه وه ک سه گ ده بد و بیراه گفتن. دشنام دادن 51  

 هه ل که ندن حفر کردن، کندن 51



 

 

 هه ل وه ژاردن مرتب کردن 52

 هاییسان روشن بودن 53

 جوان بی جوان شدن 54

 نه بووه نبودن 55

 


