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  Sorani Badini 
1 les وانە وانە 
2 en و و 
3 ik ئە س من 
4 heet نافى من ناوم 
5 wij ئە م ئێمە 
6 zijn )یاوى ین )بوون 
7 getrouwd هە ڤژین خێزاندار 
8 is )بي ە )بوون 
9 mijn یى من/یا من هی من 
10 vrouw ژن ژن 
11 man زه الم/مێر پیاو 
12 hebben هە بوون  هەبوون 
13 drie سێ سێ 
14 kinderen زاروك/بچیك مندااڵن 
15 een -)گر ش ا ک)پ  ئێك ێ
16 jongen گنج/ كور کوڕ 
17 twee دوو دوو 
18 meisjes كچن کچان 
19 zoon كور کوڕ 
20 dochters كچن کچان 
21 hoe چە وا چی 
22 heten ناڤى وان ناویان 
23 uw یى)جە نابى( تە هی تۆ 
24 onze یى مە هی ئێمە 
25 hun یى وان هی ئەوان 
26 vader باب باوک 
27 moeder دایك  دایک 
28 de كە  کە 
29 ouders دایك و باب دایک و باوک 
30 van یا لە 
31 dag روژ  رۆژ 
32 meneer كاك کاک 
33 hoeveel چە ند چەند 
34 broers برا برایان 
35 zussen خوشك خوشکان 
36 heb هە یە هەتە 
37 jij توو تۆ 
38 zusjes خوشك خوشکان 
39 geen چ نە هیچ 
40 oud پیر پیر 
41 ben )هە بي/هە بو ە )بوون 
42 dertien سى زده سیانزە 
43 jaar سال ساڵ 
44 jouw یاتە هی تۆ 
45 twaalf دووزده دوانزە 
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46 elf یازده یانزە 
47 mevrouw خانم خانم 
48 u  توو تۆ 
49 wat چی چی 
50 naam ناڤ ناو 
51 voornaam ناڤێ پى شي پێشناو 
52 achternaam ناڤێ پشتى پاشناو 
53 waar كێ رى لەکام جێ 
54 woont تژی ئەژی 
55 in ل لە 
56 welke كێشک کام 
57 stad باژێڕ شار 
58 woon تژی ئەژی 
59 straat جاده شەقام 
60 op ل لە 
61 welk كیش کامە 
62 nummer زماره ژمارە 
63 tien ده  دە 
64 wie كی کێ 
65 dit ئەڤە ئەمە 
66 hij ئەو كوركە ئەو کوڕە 
67 zij ئەو كچكە ئەو کچە 
68 haar یا وى یە هی ئەوکچە 
69 tellen هژمارتن ژماردن 
70 vier چار چوار 
71 vijf پێنج پێنج 
72 vingers تلن/تبلن پەنجەکان 
73 heeft  هە یە هەیەتی 
74 hand ده ست دەست 
75 zes شە ش شەش 
76 zeven حە فت حەوت 
77 acht هە شت هەشت 
78 negen  نە نۆ 
79 we ئە م ئێمە 
80 handen ده ستن دەستمان 
81 elke هە ر ئێك هەریەکە 
82 samen پێكفە  پێکەوە  
83 plus كوو کۆی 
84 maal جار کەڕەتی 
85 keer جار کەڕەتی 
86 min كێمكرن کەمی 
87 dat ئە ڤە  ئەمە  
88 ja بە لى بەڵێ 
89 goed باش باش 
90 juist  راست ڕاست 
91 nee نە نەخێر 
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92 niet نینە نیە 
93 fout خە لە ت هەڵە 
94 verkeerd نە درستە ناڕاستە 
95 inderdaad براستی بەڕاستی 
96 na پشتی لەپاش 
97 komt تیت دێت 
98 weet زاني ئەزانی 
99 je توو تۆ 
100 al پێشتر پێشتر 
101 ook هە روه سا هەمان 
102 getal ژماره ژمارە 
103 ken دزانت ئەزانێت 
104 immers براستي لە ڕاستیدا 
105 leeftijd تە مە ن تەمەن 
106 veertien چارده چواردە 
107 heel هە مي هەموو 
108 gemakkelijk ساناهي ئاسان 
109 vijftien پانزە پانزە 
110 dus لە ورا کەواتە 
111 zestien شازده شانزە 
112 zeventien هە ڤده حەڤدە 
113 enzovoort هە تا دوماهبك  تا دوایی 
114 twintig بیست بیست 
115 dertig  سیە سی 
116 veertig چل چل 
117 zeg بیژ ه دەڵێی 
118 het )بو ناسین کە)ئامرازی ناساندن 
119 nederlands هولە ندي هۆڵەندی 
120 vijftig پێنجى  پەنجا  
121 zestig شێست شەست 
122 pas شنی تەنها 
123 tachtig هە شتى هەشتا 
124 tenslotte لدیماهیك لە کۆتاییدا 
125 honderd سە د سەد 
126 belangrijk گرنگ گرنگ 
127 leven ژیان ژیان 
128 nu نوكە/نهو نها 
129 21ste  یا بیست و ئیكێ بیست ویەکەمین 
130 eeuw سە ده سەدە 
131 klok کاتژمێر کاتژمێر 
132 laat درەنگ درەنگ 
133 uur کاتژمێره ك کاژێر  
134 kwart جار ێك چارەک 
135 over باسی سەبارەت 
136 half نیڤ نیو 
137 voor بوو  بۆ 
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138 minuten خولەک خولەک 
139 bijna نێزیكە نزیکەی 
140 ziet دبینت دەبینی 
141 klokken کاتژمێر کاتژمێرەکان 
142 met لگە ل لەگەڵ 
143 wijzers نیشاندەر نیشاندەرەکان 
144 cijfers ژماره ژمارەکان 
145 kleine بچیك بچوک 
146 wijzer نیشاندەر نیشاندەر 
147 geeft  نیشا دت پیشانی دەدات 
148 aan -  
149 grote مە زن گەورە 
150 staat راوه ستایە وەستاوە 
151 zeggen دبێژن دەڵێن 
152 deze ئە ڤ ئەم 
153 dagen ڕۆژانە ڕۆژانە 
154 week حە فتي هەفتە 
155 maandag دووشە مب  دووشەممە 
156 dinsdag سێشە مب سێشەممە 
157 woensdag چارشە مب چوارشەممە 
158 donderdag پێنچ شە مب پێنجشەممە 
159 vrijdag ئینی هەینی 
160 zaterdag شە مبی شەممە 
161 zondag ئێكشە مب یەک شەممە 
162 noemen ناڤی دتێ ناودەبرێن 
163 weekend دوماهیكا هە فتیی پشوی کۆتایی هەفتە 
164 scholen ه خاندنگە خوێندنگاکان  
165 bedrijven کۆمپانی کۆمپانیاکان 
166 gesloten داخستی/ داخراون 
167 maar بە لێ بەاڵم 
168 winkels بازار / دكانن دوكانەکان 
169 open ڤە كرییە کراوەن 
170 doen كرن دەکەن 
171 boodschappen بازارکرن بازارکردن 
172 kopen کڕین کڕین 
173 kleren جلك جل و بەرگ 
174 schoenen پێالڤ پێاڵو 
175 erg گە لە ك زۆر 
176 druk قەڕەباڵغ قەڕەباڵەغ 
177 veel گە لە ك زۆر 
178 rustig ئارام/رەحە ت ئارام 
179 vandaag ڤرۆ ئە ئێمڕۆ  
180 doe كار بكە  کردن 
181 morgen سوبە  بەیانی 
182 dan  پاشی پاشان 
183 ga هە ره ڕۆشتن 
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184 fietsen پاسکیل ئاژوتن  پاسکیل لێخوڕین  
185 gisteren دوهي دوێنی 
186 was بي بوو 
187 tot هەتا هەتا 
188 naar بو بۆ 
189 school خیندنگە ه خوێندنگا 
190 werkt كاركرن کاردەکات 
191 die ئە و ئەو 
192 garage گەراج گەراج 
193 automonteur فیتەر فیتەر 
194 bestaat پێکهاتی ي پێکهاتووە  
195 uit لە لە 
196 delen بەشن بەشەکان 
197 ochtend سپێدێ بەیانی 
198 ongeveer نزیک نزیکەی 
199 middag نیڤرو نیوەڕۆ  
200 avond ئێڤاری ئێوارە 
201 nacht شە ڤ شەو 
202 ’s ochtends سپێدێدا بەیانیان 
203 staan راوه ستان هەستان 
204 tussen نیڤاوان لە نێوان 
205 ’s middags نیڤرودا نیوەڕوان 
206 komen تێن دێن 
207 thuis مال ماڵەوە 
208 ’s avonds ئێڤاري ئێواران 
209 kijken بە رێخودنێ تەماشا دەکەن 
210 tv تەلەفزیۆن  تەلەفزیۆن 
211 lezen خاندن خوێندنەوە 
212 krant رۆژنامە رۆژنامە 
213 ’s nachts شە ڤ شەوان 
214 slapen نڤستن   خەوتن  
215 maanden هەیڤ/ مەن مانگەکان 
216 januari کانونی دوێ کانونی دووەم 
217 eerste ي ئئكێ یەکەم 
218 maand هە یڤ/مە مانگ 
219 februari سوبات شوبات 
220 tweede ێي دوێ  دووەم  
221 maart ادار ئایار 
222 derde یا سیێ سێهەم 
223 april نیسان نیسان 
224 vierde یا چارێ  چوارەم 
225 maande پاڵ دنێ پاڵیپێوەدەنێ 
226 mei مایس مایس 
227 vijfde یا پێنجێ  پێنجەم 
228 juni گوالن حوزەیران 
229 zesde شەشێ  یا شەشەم  
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230 juli تەمموز تەمموز 
231 zevende یا حەوتێ  حەوتەم 
232 augustus تەباخ ئاب 
233 achtste یاهە شتێ    هەشتەم  
234 mand سە لك سەبەتە 
235 september ئەیلون ئەیلول 
236 negende یا نە هێ  نۆیەم 
237 oktober تشرینی یەکەم  تشرینی یەکەم  
238 tiende یا ده هێ دەیەم 
239 november تشرینی دووەم تشرینی دووەم 
240 elfde یا یازدێ یانزەهەم 
241 december   کانونی یەکەم  کانونی یەکەم 
242 twaalfde یا دوزدێ دوانزەهەم 
243 laatste یا دوماهي دوا 
244 seizoenen وه رزێن وەرزەکان 
245 winter زڤستان زستان 
246 begint دەستپێ د کت دەستپێدەکات 
247 eindigt کۆتایی کۆتایی دێت 
248 lente بهار بەهار 
249 of ئـان یان 
250 voorjaar بهار بەهار 
251 zomer ڤین ها هاوین  
252 herfst پایز پایز 
253 najaar پایز پایز 
254 eindig کۆتای دێت کۆتایی دێت 
255 elk هە ر ێك   هەریەک لە  
256 seizoen وەرزێن وەرز 
257 duurt ده مە ك دكێشت دەخەیانێت 
258 precies بتە مامە تی بەتەواوی 
259 plaats جهە جێگە 
260 voorjaar بهار بەهار 
261 betekenen رامان ماناکان 
262 hetzelfde ئـە و هە ر هەمان  
263 woord پە  یڤ / قە سە  ووشە  
264 gebruiken بكار بینت بەکاریدێنێ 
265 najaar پایز پایز 
266 woorden پە یڤین ووشەکان 
267 dezelfde ئـە و هە ر هەر هەمان  
268 betekenis رامان واتا 
269 sneeuw بە فر بەفر 
270 ijs بوز -جە مە د سەهۆڵ  
271 koud سار سارد 
272 jas چاکەت چاکەت 
273 nederland هۆڵەندە هۆڵەندە 
274 gaan دێچن دەڕۆن 
275 buiten ژده رڤە دەرەوە 
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276 dikke ستیر ئەستوور 
277 temperatuur پلەی گەرماتیێ پلەی گەرما 
278 daalt تیت خاری دادەبەزێت 
279 onder لخاری/ل بن  لەژێر 
280 nul سفر سفر 
281 water ئاڤ ئاو 
282 verandert دگۆهوڕێت دەگۆڕێت 
283 schaatsen حلیسکێنە لەسەر بەفر خلیسکێنە لەسەر بەفر 
284 overdag پرووژ بەرۆژدا 
285 stijgt بلندتبت بەرزدەبێتەوە 
286 iets هنده ك/بچك کەمێک 
287 boven لسە ری لەسەروو 
288 sneeuwt بە فر تبارت بەفردەبارێ 
289 soms هنده ك جارا هەندێ جار 
290 er لوێرێ لەوێ 
291 ligt ڤت تكە کەوتوە  
292 weg ڕێك ڕێگا 
293 straten كوالن شەقامەکان 
294 wegen رێكن رێگاکان 
295 glad حلیى خلیسک 
296 door ژبە ر بەهۆی 
297 verwarming گە رمكرن ژ 
298 huis ماڵ ماڵ 
299 binnen ناڤدا ناوەوە 
300 warm گەرم گەرم 
301 zon تاڤ/حە تاڤ خۆر 
302 wolk عە ور هەور 
303 regen باران باران 
304 schijnt هە الت بي/ هەڵدێت 
305 lucht بای هەوا 
306 blauw شین شین 
307 te دێ  دە 
308 zien  بینین بینین 
309 graden پلە /نمره پلەکان 
310 sommige هنده ك هەندێ 
311 wordt چێتبت  دەبێت 
312 zelfs هە ر تەنانەت 
313 altijd هە رده م هەمیشە  
314 regent دبارت  دەبارێت 
315 vaak گە لە ك جارا زۆرجار 
316 grijs فیلي  خۆڵەمێشی 
317 land وه الت  وواڵت 
318 lichaam لە ش لەش 
319 hoofd سەر سەر 
320 ogen چاڤن چاوەکان 
321 oren گوه گوێکان 
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322 hier ڤێرێ لێرە 
323 neus دفن لووت 
324 mond ده ڤ دەم 
325 zit ل ناڤدا/تێدایە تێدایە 
326 tong ئە زمان  زمان 
327 zitten ناڤدا تێدان 
328 tanden ددانن ددانەکان 
329 boek پە رتوك کتێب 
330 kijk بە رێخوبدێ ڕوانین 
331 links چە پێ ئالێ الی چەپ   
332 rechts ئالێ راستێ الی ڕاست 
333 als هە گەر ئەگەر 
334 oversteek ده رباز پەڕینەوە 
335 eerst جارا ئێكێ یەکەمجار 
336 weer دووبارە دووبارە 
337 auto ئۆتۆمبێل ئۆتۆمبێل 
338 wacht ل هیڤیێ چاوەڕێ 
339 oversteken ده رباز پەڕینەوە 
340 vrij ئازاد ئازاد 
341 kan دێشێت  دەتوانێت 
342 mensen خەڵک خەڵک 
343 dragen هەڵیدەگرن هەڵیدەگرن 
344 bril بە رچاڤك چاویلکە 
345 ze ئەوان ئەوان 
346 zonder ئە و بێ بەبێ  
347 slecht خراپ خراپ 
348 oude بەتەمەن بەتەمەن 
349 hoor گولێبین بیستن 
350 telefoon تەلەفۆن تەلەفۆن 
351 belt تەلەفۆن دكت تەلەفۆن دەکات 
352 mij من من 
353 zus خوشک خوشک 
354 stem دەنگ دەنگ 
355 luister گوهداری گوێگرە 
356 via ل رێكا لەڕێی 
357 praat ئاخفتن قسەکردن 
358 luisteren گوهداركرن گوێدەگرن 
359 muziek مۆسیقا مۆسیقا 
360 o ئۆه ئۆه 
361 hard هشكە  بەرزە 
362 draai بادان بادان 
363 knop دوگمە دوگمە 
364 klinkt دەنگی دەنگی 
365 zachter نزمترە نزمترە 
366 harder بێزتره/قایمتر قایمتر 
367 luistert گوهداري یتكت گوێدەگرێ 
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368 nederlandse هۆڵەندی هۆڵەندی 
369 nieuws ده نگوباس هەواڵەکان 
370 hals گەردن گەردن 
371 nek ستو  مل 
372 schouders مل شان 
373 armen زند قۆڵ 
374 achter بشتێ دواوە 
375 rug بشت  پشت 
376 deel بەش بەش 
377 borst سینگ سنگ 
378 ons یامە هی ئێمە 
379 hart دڵ دڵ 
380 klopt لێدت  لێدەدات 
381 per هە ر لە 
382 minuut چرکە چرکە 
383 buik زك  سک 
384 benen رهن  ڕانەکان 
385 voeten پێ قاچەکان 
386 dochtertje کچە كا بچیك  کچەبچکۆالنە  
387 nog هێش هێشتا 
388 lopen چت  پرێڤە دەڕوات  
389 probeert هەوڵدەدات هەوڵدەدات 
390 lukt چێبی دەتوانێ 
391 klein بچیک بچوک 
392 beetje بچە ک کەمێک 
393 helpt هاري كاري  یارمەتیدەدات 
394 bij ل گەڵ لەگەڵ 
395 houdt باشگرتن  دەگرێت 
396 handjes دەستەن  دەستەکانی 
397 vast - - 
398 zo وه سا  وەها 
399 paar هنده ك  چەند 
400 stappen پێنگاڤن هەنگاوێک 
401 leert فێردبێت فێردەبێت 
402 kind زاروك منداڵ 
403 pakt دێگرت دەگرێت 
404 dochter کچ کچ 
405 draagt هەڵدگرت هەڵدەگرێت 
406 eten خاردن خواردن 
407 valt ڤت دكە دەکەوێت  
408 grond زەڤی زەوی 
409 maakt چێتکت دەکات 
410 vloer زەڤی زەوی 
411 schoon پاقژ پاك 
412 natuurlijk بەدڵنیاییەوە بەدڵنیاییەوە 
413 doet تکت دەکا 
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414 drinken نڤە خوار خواردنەو  
415 glas پەرداخ پەرداخ 
416 kopje کوپ کوپ 
417 koffie قە هوە قاوە 
418 fles شیشە شوشە 
419 cola کۆال کۆال 
420 blik قودیک قوتو 
421 bier بیرە بیرە 
422 pak پاکێت پاکەت 
423 melk شیر شیر 
424 beker پەرداخ پەرداخ 
425 dorst تنێی تینوو 
426 kast کومە دین دۆاڵب 
427 loop پڕێڤ دەڕوات 
428 kraan حە نە في بەلۆعە 
429 vul تژیكرن پڕکردنەوە 
430 dicht گرتییە /داخستییە  داخراو 
431 helemaal هە می بەتەواوی 
432 vol تژی پڕ 
433 drink ڤە خارن خواردنەوە 
434 leeg ڤالە بەتاڵ 
435 steeds دووبارە /جاره كدی دووبارە 
436 meer زێده تر  زیاتر 
437 bord سێنیك  قاپ 
438 mes چەقۆ/كێرك  چەقۆ 
439 vork چەتڵ چەتاڵ 
440 lepel كە ڤچك کەوچک  
441 brood نان نان 
442 boter نیڤشك  کەرە 
443 kaas پەنیر پەنیر 
444 ham گۆشتی بەرازی گۆشتی بەراز 
445 honger برسیی برسێتی 
446 zet ده ینت سە ر  خستنەسەر 
447 tafel مێز مێز 
448 plastic پالستیکی پالستیکی 
449 zak زەرف زەرف 
450 haal بینە دەرهێنان 
451 snij ببره لەتکردن  
452 sneetjes قە تن/كە رن لەتەکان 
453 leg  ده ینە سە ر خستنەسەر 
454 sneetje قە ت لەت 
455 stukken پارچەنە  پارچەکان 
456 eet خاردن خواردن 
457 mm ڤە ئە ئممم  
458 lekker بتامە/خوشە  بەتام 
459 heerlijk گە لە ك خوشە  بەچێژ 
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460 houd حە ژێكرن حەزکردن 
461 liever پتر خاز یاره  زیاترخوازیاری 
462 rijst برنج برنج 
463 vraag پسیار  پرسیار 
464 wanneer كە نگي کەی 
465 jullie هین  ئێوە 
466 antwoord بە رسڤ وەاڵم 
467 ontbijt تێشت  نانی بەیانی  
468 lunch فراڤین نانی نیوەڕۆ 
469 avondeten شیڤ  نانی ئێوارە 
470 werk کار کار 
471 jam مره بە مره با 
472 thee چای چا 
473 aardappelen پەتاتە پەتاتە 
474 groenten كە سكاتی سەوزەکان 
475 fruit فێقی  میوە  
476 vlees گۆشت گۆشت 
477 vis ماسی ماسی 
478 erop لەسەر لەسەری 
479 gebakken قە الندی سورەوکراو 
480 ei هێك هێلکە 
481 neemt وەردگرت وەردەگرێت 
482 nemen وەردەگرن وەردەگرن 
483 wijn شەراب شەراب 
484 drinkt دێ ڤە خوت دەخواتەوە 
485 wonen دەژیت دەژی 
486 gebouw ئاڤاهي بینا 
487 trap پێسترك پلیکانە 
488 lift ئەسانسۆر ئەسانسۆر 
489 bloemen گوڵن گوڵەکان 
490 flat شوققە شوققە 
491 etage تابق نهۆمی 
492 bezoek مهڤان میوان 
493 neem بینە بیهێنە 
494 mee لەگەڵ لەگەڵ 
495 gaat دچت دەچێ 
496 omhoog الل بۆ سەریڤە/بو سە بۆ سەرەوە  
497 stopt راوستت/ سە كنت دەوەستێت  
498 deur دەرگە دەرگا 
499 naast ره خ لەپاڵ 
500 bel زەنگ/جە رس زەنگ 
501 even بشتی بهنە كێ کەمێک 
502 later بشتی هنگێ دواتر 
503 kom هات/وه ره هات 
504 leuk خۆش/ خۆش 
505 kamers ژوورن ژوورەکان 
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506 woonkamer ژوورا رینشتنێ ژووری دانیشتن 
507 slaapkamers ژوورا نڤستن ژووری نوستنەکان 
508 kant ألی ال 
509 stoel کورسی کورسی 
510 vanuit ژڤێرێ     لێرەوە  
511 bank پە قە نە کورسی  
512 keuken مە تبخ ئاشپەز 
513 badkamer سە رشو گەرماو 
514 toilet ده ست ئاڤ ئاودەست 
515 maak چێكت دێ  دەکات  
516 klaar ڤە بە رهە تەواو  
517 slaapkamer ژوورا نڤستنێ ژووری نوستن 
518 slaapt دێنڤت دەخەوێ 
519 bed چهێ نڤستنێ جێگا 
520 huiswerk ئەرکی/خاندنا )ماڵێ( ئەرکی ماڵەوە 
521 geld پارە پارە 
522 bloes بلوز بلوز 
523 kost بها ێوێ نرخی 
524 broek پانتە رون پانتۆڵ 
525 prijs بها  نرخ 
526 euro ئیرۆ ئیرۆ 
527 vind پێی پێی 
528 duur گرانە گرانە 
529 goedkoop ئەرزان هەرزانبەها 
530 goedkope یا ئە رزان  هەرزانبەها 
531 daar وێرێ لەوێ 
532 kassa قاسە قاسە 
533 wil دڤێت دەیەوێ 
534 bedrag پارە بڕەپارە 
535 wilt دڤێت دەیەوێت 
536 betalen ئە دا كر /دێدت بیدات 
537 alstublieft بێزه حمە ت بەئەرک نەبێت 
538 briefje کاغەزی کاغەزی 
539 kassabon پسووڵە پسووڵە 
540 krijgt وه رگرت  وەریدەگرێت 
541 cent سەنت سەنت 
542 terug زڤری گەڕانەوە 
543 verschillende باشقە یە  جیاواز 
544 munten دراڤا ئاسن دراوی ئاسن 
545 munt دراڤ دراو 
546 verder پاشی دواتر 
547 muntjes دراڤن دراوەکان 
548 betaal پارەدان پارەدان 
549 behalve ژبلی جگە لە 
550 biljetten کاغەز  ده راڤا  دراوەکانی کاغەز  
551 biljet دراڤ دراو 
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552 briefje پارەی کاغەز پارەی کاغەز 
553 briefjes پارەی کاغەز پارەی کاغەز 
554 kun شیان توانین 
555 willen ڤیان ویستن 
556 supermarkt سۆپەرمارکێت سۆپەرمارکێت 
557 koop کڕین کڕین 
558 papier کاغەز کاغەز 
559 wc چهێ دست شووێ توالێت 
560 nodig پێتڤییە پێویست 
561 allemaal هە می هەموو 
562 lijstje لیست لیست 
563 vergeet ژبیر دكت  بیری دەچێت 
564 moet ڤێت دەبێت 
565 parkeren راوه ستانا ئوتمبێال پارککردن 
566 vindt وەسا د بینت پێیوایە  
567 moeilijk سە ختە/زه حمە تە زەحمەت 
568 zodra  ل ده ما هەرکە 
569 iemand کەسە ک کەسێک 
570 weggaat چكت دێ  دەڕوات  
571 afdeling بەش بەش 
572 kist سندوق سندوق 
573 sla خە س کاهوو 
574 komkommers خەیارن خەیارەکان 
575 andijvie شوەندەر چەوەندەر 
576 sperziebonen فاسۆلیای تەڕ فاسؤلیای تەڕ 
577 courgettes كولند کولەکەکان 
578 alle هەمی هەموو 
579 groente كە سكاتی سەوزە 
580 groen كە سك سەوز 
581 tomaten باجان سورك تەماتە 
582 rood سوور سوور 
583 aubergines باجان ره ش باینجان 
584 paars پیڤازی مۆر 
585 paprika بیبەر/ بیبەر 
586 geel زه ر زەرد 
587 kleuren ڕەنگە ن ڕەنگەکان 
588 sinaasappels پرتەقاڵ پرتەقاڵ 
589 mandarijnen اللەنگی اللەنگی 
590 oranje پرتەقاڵی پرتەقاڵی 
591 appels سێڤ سێو 
592 druiven ترێ ترێ 
593 witte سپی سپی 
594 blauwe شین شین 
595 eigenlijk ل ڕاستیدا لەڕاستیدا 
596 licht ڕوناهی ڕوناکی 
597 bananen مۆزن مۆزەکان 
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598 aardbeien تي شلیکەکان 
599 bosbessen دوری بەاڵڵوک 
600 donkerblauw شینی تاری شینی تۆخ 
601 ananas ئەنەناس ئەنەناس 
602 mango مانگۆ مانگۆ 
603 groeien د ێ خە ملن گەشەدەکەن 
604 vruchten فێقی بەروبووم 
605 andere ئێكە دي دیکە 
606 landen وواڵتن وواڵتەکان 
607 rundvlees گۆشتی چێلێ گۆشتی مانگا 
608 varkensvlees گۆشتی بەرازێ گۆشتی بەراز 
609 lamsvlees گۆشتی بەرخێ گۆشتی بەرخ  
610 kip مریشک مریشک 
611 zal دەبت دەبێت 
612 denk بیرکردن/هزركرن بیرکردنەوە 
613 geval سە روبە ر حاڵەت 
614 winkel دوکان دوکان 
615 betaalde پارە دا پارەیدا 
616 helft نیڤ  نیوە 
617 olie دوهن ڕۆن  
618 olijfolie دوهن زەیتون  ڕۆنی زەیتون  
619 vragen پسیارکرن پرسیارکردن 
620 meisje کچ کچ 
621 vinden دبێنت دەدۆزنەوە  
622 gangen كریدور ڕارەوەکان 
623 verderop وێڤە تر  لەوالتر 
624 wel  بەڵێ )دەرخستنی

 ڕەزامەندی(
رازیە /بەڵێ   

625 aardig میهرەبانی میهرەبانی 
626 dank سوپاس سوپاس 
627 soorten جۆر/ره نگ جۆرەکانی 
628 maïsolie دوهنێ گەنمەشامی  ڕۆنی گەنمەشامی 
629 zonnebloemolie دوهنێ گوڵەبەرۆژە ڕۆنی گوڵەبەرۆژە 
630 italië ئیتاڵیا ئیتاڵیا 
631 spanje ئیسپانیا ئیسپانیا 
632 frankrijk فەرەنسا فەرەنسا 
633 prijzen بها یێ وان نرخەکان 
634 om لە لە 
635 vriendin وي(-هە ڤاال)وێ هاورێ  
636 gauw زی/لە ز خێرا 
637 wc-papier کلینێکسا ده ستاڤ کلینێکسی ئاودەست 
638 zeep سابین سابوون 
639 tandpasta دەرمانێ ددانا دەرمانی دان 
640 vlug ب لە ز بەخێرایی 
641 snel زی خێرا 
642 hebt هە ی بوون 
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643 vak كار پیشە 
644 geleerd فێربین فێربوون 
645 praktijk پراکتیک پراکتیک 
646 lang دریژ دریژخایەن 
647 zo’n وه سا ئەوها 
648 studie خاندن خوێندن 
649 best باشترین باشترین 
650 vertel بێژه بڵێ 
651 eens )جاره ك / رێكە فت بوون نەختێ )بانگهێشت 
652 meestal گە لە ك جار زۆرجار 
653 controleer کۆنترۆڵی کۆنترۆڵی 
654 orde رێك و پێك باشن 
655 werken كار كرن کارکردن 
656 remmen راوستن برێک 
657 banden تایر تایەکان 
658 zaken بابەت بابەتەکان 
659 alleen ب تنێ تەنیا 
660 collega هە ڤكار هاوکار 
661 verdient دەستکەفتن دەستکەوتی 
662 groot مە زن گەورە 
663 ziekenhuis نەخۆشخانە نەخۆشخانە 
664 vroeg زي زوو 
665 breng دێبم دەبەم 
666 mag دێجێبت دەتوانن 
667 iedereen حە میي هەمووکەس 
668 kiezen هە لبژ ێرن هەڵدەبژێرن 
669 menu لستا خارن لیستی خواردن 
670 patiënten نە ساخ نەخۆشەکان 
671 speciaal تایبەت تایبەتی 
672 dieet پارێز كرا خارن پارێز 
673 schrijf نڤیساندن نوسین 
674 alles حە میی هەموو 
675 formulier فۆرم فۆرم 
676 maaltijd ده مێ خارنێ ژەمەخواردن 
677 kamer ژوور ژوور 
678 patiënt نە ساخ نەخۆش 
679 controleur جابی ترام جابی ترام 
680 tram ترام ترام 
681 kaartje تکت تکت 
682 reist ئـوغە ركر دەڕوات 
683 boete ئـابوری سزای سزای مالی  
684 gebouwen ئـاڤاهی بیناکەن 
685 trappen درنج پلیکانەکان 
686 vloeren ڤی عە رد/زه زەویەکان  
687 hele حە میی هەموو 
688 gezin خیزان خیزان 
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689 baan کار کار 
690 waarvoor چی بو بۆکام شت  
691 niets چنە  هیچ 
692 diploma بڕوانامە بڕوانامە 
693 gegaan یێ چووی چووم 
694 daarom ژبە ر هندێ  هەربۆیە 
695 vond دیتن  دۆزیمەوە 
696 leren فێر كرن فێربوون 
697 ergens ل جهە كێ  لەجێیەک 
698 kunt دێ شێن دەتوانیت 
699 helpen ها ریكاری یارمەتی 
700 manier رێك رێگە 
701 leer فێر كرن فێربوون 
702 geldautomaat ئۆتۆماتی پارەکێشان ئۆتۆماتی پارەڕاکێشان 
703 buurt  مە حل گەرەک 
704 hoek كوژی ڕوکن 
705 zie د بینت دەبینی 
706 automaat مەکینە مەکینە 
707 rij ڕیز ڕیز 
708 beurt دور  گەڕەک 
709 pinpas کارتا بانقێ کارتی بانک 
710 vervolgens ی دیڤدا دواتر 
711 toets دوگمە دوگمە 
712 pincode ڤە شارتی ژمارا ژمارەی نهێنی  
713 daarna ی دیڤدا  دواتر  
714 kies هە لبژێره  هەڵدەبژێریت 
715 seconden چركن چركە كان 
716 haalt دێ ینت دەریدێنی 
717 rekening بانك حساب ژمارا  ژمارەی حساب  
718 net رێكوپێك تازە 
719 geopend ڤە كری کراوە 
720 moest پیتڤیبی دەبوو 
721 paspoort پەساپۆرت پەساپۆرت 
722 laten بهێلە/هێالن هێشتن 
723 ingevuld تژیكر  پڕکردەوە  
724 kreeg ورگرت وەریگرت 
725 meteen ێێكسە ر یەکسەر 
726 krijg ورگرتن وەردەگرێت 
727 wereldpas نێودەوڵەتی  کارتی بانکی کارتی بانکی نێودەوڵەتی  
728 sturen دێ هنرت دەنێرن 
729 post پۆست پۆست 
730 ontvang بەدەستگەشتن بەدەستگەیشتن 
731 overal چها ل حە مي لەگشت جییەک  
732 buitenland وواڵتی دەرەوە وواڵتی دەرەوە 
733 verdien دەستکەڤتن دەستکەوتن 
734 aantal ژمارە ژمارە 
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735 rekeningen ژمارا حساب ژمارەکانی حساب 
736 huur کرێ کرێ 
737 woning ماڵ ماڵ 
738 gas گاز گاز 
739 automatisch ئۆتۆماتیکی ئۆتۆماتیکی 
740 meten پیڤان  پێوانە 
741 meter مەتر مەتر 
742 centimeter سەنتیمەتر سەنتیمەتر 
743 gram گرام گرام 
744 kilo کیلۆ کیلۆ 
745 vijfendertig سهو وپێنج سی وپێنج 
746 weegt ب کێشە     کێشی 
747 zwaar گرانە كێكێ شە قورس  
748 ruim نزیکە نزیکەی 
749 zevenentwintig بیست وحەڤت بیست وحەوت 
750 langer درێژتر درێژتر 
751 korter کورتتر کورتتر 
752 ouder مە زنترن گەورەتر 
753 jonger بچیكتر منداڵتر 
754 broer برا برا 
755 vriend ڤال هە  هاوڕێ  
756 beiden هەردوک هەردوکیان 
757 allebei هەردوک هەردوکیان 
758 hoog بلند بەرز 
759 raam پەنجەرە پەنجەرە 
760 ver دیر دوور 
761 etages نهۆمەکان/تابق نهۆمەکان 
762 laag نزم نزم 
763 stuk پچك کەمێک 
764 lager نزمتر نزمتر 
765 vanaf پێڤە  ژ ورێ لەوێوە  
766 mogen دێشێن دەتوانن 
767 hoeven پیتو جە ناكت  پێویست ناکات  
768 moeten پپێتڤیە پێویستە 
769 blijven بمینە بمێننەوە 
770 18e یاهە ژدێ هەژدەهەم 
771 basisschool قوتابخانا سە ره تایي خوێندنگای سەرەتایی 
772 schrijven نڤیساندن نوسین 
773 rekenen بیركاری ماتماتیک 
774 dingen تشت شتەکان 
775 hoofdstad پایتەخت پایتەخت 
776 regering رژیم حکومەت 
777 waarom بۆچی بۆچی 
778 kouder سارتره ساردترە 
779 afrika ئەفریقیا ئەفریقیا 
780 donker تاری تاریک 
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781 blijft تمێنێت دەمێنێت 
782 groeit مە زنتبت گەشەدەکات 
783 plant ڕووەک/دار و بار ڕووەک 
784 ontstaat ریدا  درووستدەبێت 
785 nieuwe یا نییە تازە  
786 mens مرۆڤ مرۆڤ 
787 verschil جودا جیاوازی 
788 lijst لیست لیست 
789 dokter دکتۆر/پزیژك دکتۆر 
790 hoofdpijn سەرئێەشە سەریەشە 
791 buikpijn سک ئێشە سک ئێشە 
792 pijn ئێش ئازار 
793 blijf تمینت مانەوە 
794 gebeld تەلەفۆن تکت تەلەفۆن دەکات 
795 vanmiddag ئەڤ نیەڤروە ئەم نیوەڕۆیە 
796 langs دان كر  سە ره  سەردانی کرد  
797 geweest هات هات 
798 recept راچێتە ڕەچەتە 
799 geschreven نڤیسیە نوسراو 
800 apotheek ده رمانخانە دەرمانساز 
801 medicijnen ده رمان دەرمانەکان 
802 hoeft پێتڤیە  پێویست ناکات 
803 verzekering دابین بیمە 
804 betaalt پارا تدت پارەی دەدات 
805 afspraak ژڤان  مەوعید  
806 specialist تایبە ت مە تدی پزیشکی پسپۆر 
807 gevallen كە ت کەوتنەخوارەوە 
808 been ره هن ڕان 
809 ontzettend ئێكجار یەکجار 
810 gebroken شكە ست شکا 
811 ingang ناڤ ده ركە ه ناودەرگا 
812 zuster سیسنە ر پەرستیار 
813 rijdt تهاژوت لێدەخورێت 
814 orthopedie هە ستی نەشتەرگەری    نەشتەرگەری ئێسقان  
815 foto وێنە وێنە 
816 gemaakt چێكریە کراوە 
817 blijkt دیاره دیارە 
818 plaatsen جهێن شوینەکان 
819 assistent هاریكار یاریدەدەر 
820 gips گێچ گەچ 
821 medicijn دەرمان دەرمان 
822 tegen دژی دژی 
823 trein شەمەندەفەر شەمەندەفەر 
824 bus پاس پاس 
825 vrienden هە ڤالن هاوڕییان 
826 buitenlanders بیانی بیگانەکان 
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827 gebied ده ڤە ر ناوچە 
828 vertrekt ڤت ده ركە دەردەچێت  
829 vertrekken ده ركە تن دەرچوون 
830 treinen شەمەندەفەرێن شەمەندەفەرەکان 
831 vertrek ده ركە تن دەرچوون 
832 stap پێنگا ڤ هەنگاو 
833 loket نڤیسینگە نوسینگە 
834 regelmatig بە رده وامە بەبەردەوامی 
835 ov-chipkaart گشتی کارتی هاتن و چوت یا  کارتی گواستنەوەی گشتی  
836 bijvoorbeeld بۆ نمونە بۆ نمونە 
837 portemonnee جزدان جزدان 
838 meeste زۆربەی زۆربەی 
839 nadat  پشتی وێ دوای ئەوەی 
840 betaald پارا تدت پارەیدا 
841 station وێستگە وێستگە 
842 kaartlezers  کارت خوێنەرەوەکان  کارتا خانده وارا 
843 inchecken داخڵ بین داخڵ بوون 
844 hou بگرە بگرە 
845 kaartlezer کارت خاندن کارت خوێنەرەوە 
846 voordat پێشیا وێڤە پێش ئەوەی  
847 instapt سەردکەڤت  سەردەکەوێت 
848 bent دبت دەبیت 
849 uitgestapt هات خار دادەبەزێ 
850 uitchecken دەرچوون دەرچوون 
851 scherm شاشە شاشە 
852 reis گەشت گەشت 
853 gekost بها )چە نجە( تێیچوو 
854 internet ئینتەرنێت ئینتەرنێت 
855 perron قیتارێ وێسگە ها سەکۆ  
856 tijd ده م کات 
857 gebeurt چێ بی/ریدا ڕوودەدات 
858 informatie پێ زانین زانیاری 
859 bussen پاسن پاسەکان 
860 trams ترام ترامەکان 
861 richting راست ئاڕاستە 
862 zoek ره خ  گەڕان 
863 nadenken هزركرن بیرکردنەوە 
864 vandaan ژوێرێ لەوێوە 
865 loopt پیا ب دەڕوا  
866 rechtuit  پێشێ بە رێ بەرێکی  
867 groentezaak فروتنا كە سكاتیێ سەوزەفرۆش 
868 einde دوماهی کۆتایی 
869 herhalen دووبارەکرن دووبارەکردنەوە 
870 rechtdoor ڕاست ڕاست 
871 hoop هیڤی هیوا 
872 onthouden ژ بە ركرن لەبیریدەمێنێ 
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873 anders جداهی / باشقە ئەگینا 
874 opnieuw سەرشنی سەرلەنوێ 
875 toch هە ر سەرەڕای ئەوە 
876 zegt د بێژت دەڵێ 
877 idee هزر بیرۆکە 
878 probeer هەوڵبدە هەوڵبدە 
879 zelf ب خو خۆم 
880 vakantie بهێنڤە دان پشوو 
881 vakantietijd بهێنڤە دانێ ده ما کاتی پشوو  
882 toe بەرەڤ بەرەو 
883 turkije تورکیا تورکیا 
884 vliegtuig فرۆکە فرۆکە 
885 spullen کەل و پەل / تشت و مشت کەل و پەل 
886 familie خێزان خێزان 
887 afstand دیراتی مەودا 
888 duizend هزار هەزار 
889 kilometer کیلۆمەتر کیلۆمەتر 
890 minstens كێمترین النی کەم 
891 vorig پاشتر پێشووتر 
892 geleden ڕابوردوو/بە رێ ڕابوردوو 
893 volgend یابێت داهاتوو 
894 waarschijnlijk چێدبت / دبێت پێدەچێ 
895 dorp گوند الدێ 
896 vlak نێزیک نزیک 
897 grens سنوور سنوور 
898 iran ئێران ئێران 
899 ooit ژ جارا  جاره ك جارێک لە جاران  
900 nooit چ جار هەرگیز  
901 km کیلۆمەتر کیلۆمەتر 
902 jammer بخابن بەداخەوە 
903 want چونکی چونکە 
904 prachtige بژاره  نایاب 
905 heen چون  بەرەو 
906 marokko مەغریب مەغریب 
907 minder کێمتر کەمتر 
908 rijden هاژوتن ئۆتۆمبێل لێخوڕین 
909 zuiden باشوور باشوور 
910 zuid-spanje باشوری ئیسپانیا باشوری ئیسپانیا 
911 nachtboot اپۆرا شە ڤێ پاپۆڕی شەو 
912 stoppen راوستن وەستان 
913 tijdens وه ختا لەکاتی 
914 houden وەردەگرن وەردەگرن 
915 pauze بهێنڤە دان پشوو 
916 benzine پانزین بەنزین 
917 autoweg جادا تومبێل جادەی خێرا 
918 tenminste ژكێماتیڤە  النیکەم 
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919 roepen گازی كرن هاواردەکەن 
920 politie پۆلیس پۆلیس 
921 zee دەریا دەریا 
922 spelen یاریكرن یاریکردن 
923 graag پێ خۆشحاڵ بەخۆشحاڵیەوە 
924 zand خیز لم 
925 strand بە رلێڤا  ده ریا کەناردەریا 
926 worden د بن دەبن 
927 bruin قاوەیی قاوەیی 
928 mooi جوان جوان 
929 Hotel ئوتێل ئوتێل 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


