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دەنگسازى ،فۆنەتيك ،فۆنۆلۆجى،فۆن ،فۆنيم ،هێز ،ئاوازە ،بڕگە ،ڤاوڵ ،كۆنسنانت،
سازگەى دەنگ ،گۆڕانى دەنگ ،لەناوچوونى دەنگ

 .22ناوەرۆکی گشتی کۆرس :
فۆنۆلۆجى كە بەشێكە لە زانستى دهنگ يەكێكە لەو بابەتە گرنگانەى ،كە قوتابى بەشى زمانى كوردى پێويستە
زانيارى تەواوى لەبارەيەوە هەبێ ،بۆئەوەى شارەزاييەكى باش پەيدا بكات دەربارەى دەنگەكانى زمان بەگشتى و
دەنگى زمانى كوردى بەتايبەتى.
 .22ئامانجەکانی کۆرس:
ئامانج لەخوێندنى ئەم پرۆگرامە ناساندنى بابەتى فۆنۆلۆجييە بەقوتابييان و باسكردنى ئەو بابەتانەيە ،كە پەيوەستن
بە دەنگ بەگشتى فۆنيمەكانى زمانى كوردى بەتايبەتى و ئاشناكردنى قوتابييان بەچەمك و دەربڕاوەكانى پەيوەست
بەم بابەتە بۆئەوەى قوتابى ئاشنايەتى لەگەڵ ئەو بابەتانە پەيدا بكات كە پەيوەستن بە دەنگ و فۆنيمەكان.
 .20ئەرکەکانی قوتابی:
خۆئامادەكردنى قوتابييان لەهەر وانەيەكدا وەك ئەركێكى سەرشانيان بەخوێندنەوەى پەرتوكى لەبەردەستدابووى
پرۆگرامى برياردراو و خوێندنەوەى سەرچاوەي ترى تايبەت بە تەوەرەكانى بابەتەكە بەمەبەستى دروستكردنى
بازنەى گفتوگۆ لەناو پۆلدا و گۆرينەوەى راوبۆچونەكانيان تاوەكو وانەيەكى پر لە چاالكى بەرێوەبچێت زۆرترين
قوتابييان تێيدا سودماند بن ،دەبێ قوتابييان هەوڵ بدەن لە نەهاتن دوربكەونەوەو بەشێوەيەكى رێكو پێك ئامادەى

وانەكان بن ئەو سەرچاوانەى كە گرنگ و پێويستن بيانخوێننەوەو لەگەل راڤەو شيكردنەوەى مامۆستا و پرسيارى
قوتابييان گفتوگۆكان تێبينييەكان لەالى خۆيان تۆماربكەن .
 .23ڕێگای وانەوتنەوه:
بۆ گەيشتن بە ئامانجى بابەتەكە چەندين رێگاو شێوازى جۆراوجۆر پەيڕەو دەكرێت ،وەك:
رێگاى ئامادەكارى(طريقة المحاضرة):
ئەم رێگايە بۆ رونكردنەوەى چەمك و پێناسەكانى تايبەت پشتى پێدەبەسترێت.
رێگاى گفتوگۆ(طريقة المناقشة):
ئەم رێگايەش بۆ گفتوگۆكردن لەسەر بابەتەكە و هێنانوەى نموونەى زياتر لەاليەن قوتابييان و ئاڵوگۆركردنى
بيرورا لەنێوان مامۆستا و قوتابى بەكاردێت.
رێگاى پرسينەوە(طريقة االستجواب):
ئەم رێگايە بەكاردێ بۆ پرسياركردن لەقوتابييان بۆ دلنيابوون لەوەى تاچەند ئامانجەكان بەديهاتووە.
بێگومان بەكارهێنانى هەريەك لەم رێگايانەش بگوێرەى شێوازى وانە وتنەوەكە و سروشتى بابەتەكە و بوونى
سەرچاوەو هۆكارى پێويستى لەبەر دەستدابوو دەگۆڕێت.

 .41سيستەمی هەڵسەنگاندن :بەهۆى ئەوهى سيستەمى كۆرساتە و  14نمره لەسەر تاقيكردنەوهى مانگانەيە و  04نمره
لەسەر تاقيكردنەوهى كۆتاييە.

پرۆگرامى بابەتى دەنگسازى
ئاستەكانى زمان
فۆنۆلۆجى
پێناسەى فۆنۆلۆجى
فۆنێم

پێناسەكانى فۆنيم
جۆرهكانى فۆنيم
فۆنيمى كەرتى
دياريكردنى فۆنيمەكانى زمانى كوردى
دابەشكردنى دهنگەكانى زمانى كوردى بەپێى سيماى فۆنەتكييان
تايبەتمەندى فۆنۆلۆجى زمانى كوردى
كۆنسنانتەكان
ڤاوڵەكان
نيمچە ڤاوڵ
هێشووه كۆنسنانت و هێشوووه ڤاول
فۆنيمە ناكەرتييەكان
هێز و ئاوازه و وهستان
بڕگە
جۆرهكانى بڕگە
قاڵبەكانى بڕگە لە زمانى كور
ئاستى ئاسۆيى و ستوونى دهنگەكان
ياسا فۆنۆلۆجييەكان لەزمانى كورديدا
كێشە فۆنلۆجييەكانى زمانى كوردى
ڕێنووسى كوردى بە پيتى التينى

 -40ليستى سەرچاوە:
غازى فاتح وەيس ،فۆنەتيك.4٨٩٣،
دولبەر فەرهج شاڵى ،ياسا فۆنۆلۆجييەكانى زمانى كوردى.
-1محمد على الخولي ،معجم علم االصوات.4٨٨٩،
ئەورهحمان حاجى مارف  ،زمانى كوردى لەبەر رۆشنايى فۆنەتيكدا  ،چاپخانەى كۆرى زانيارى كوردى ،بەغدا2٩76
تاليب حسێن عەلى  ،فەرهەنگى زاراوهكانى دهنگسازى ،چاپخانەى وهزارهتى پەروهرده  ،هەولێر.022٩
عبدهللا حسين عەلى  ،چەند پيتێكى كێشەدار لە نوسينى كورديدا  ،زانكۆى دهۆك 0224
رهحمان ئيسماعيل حسن  ،برگە و ئاسان بوونى برگە لە زمانى كورديدا  ،نامەى ماستەر  ،زانكۆى سالحەدين 2٩٩2
عبدولواحيد موشير ،فۆنەتيك وفۆنۆلۆژی.0223،
عبدولوەهاب خاليد موسا هێز وئاوازەلەديالێكتی كوردی ژووروودا
بازيان يونس ،پەيوهندى ئاستى مۆرفۆلۆجى بە ئاستى فۆنۆلۆجى و سينتاكس ،نامەى ماستەر،
وريا عومەر ئەمين ،ئاسۆيەکی تری زمانەوانی ،بەرگی يەکەم چاپی دووەم ،022٩ ،چاپخانەی ئاراس ،هەولێر.
فۆنەتيكو فۆنۆلۆجی( د :عبدولواحيد مشير دزەی  :م :دانا تەحسين محەمەد 0225
محمەد معروف فەتاح02263لێكۆلينەوەی زمانەوانيەكان
عبدالوهاب خاليد موسا،هێزوئاوازهلەدياليكتى كورديي ژووروودا،هەولير.022٩،
عبدالسالم نەجمەدين عبدالال-شيرزادسەبري عەلى،زمانڤانييا تێوهرى،هەولير،چاپي يەكەم .0222 ،
رهحمان ئيسماعيل حەسەن،پەيرهوى فۆنيمە ناكەرتيەكان لەكورديدا(،فۆنەلۆجي)،نامەى دكتۆرا،كۆليژى پەرورده ،زانكۆى
بغدا.2٩٩8،
دياکۆ هاشمی  ،ڕێنووسی زمانی کوردی 0223
بەدران ئەحمەد حەبيب ،ڕێنووسی يەگرتووی کوردی.غازی علی خورشيد ( ،)0222فۆنەتيك و فۆنۆلۆجی ،چ،2،دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم  ،سڵيمانی .
محەمەدی مەحوی ( )0228فۆنەتيك و فۆنۆلۆژی ( فۆنەيتيك – بەرگی يەكەم ) زانكۆيی سلێمانی .
وريا عمر امين ( )2٩8٩فۆنەتيك و فۆنۆلۆجی ،گ،كۆڕی زانياری عێڕاق  ،دەستەی كورد .
د .كمال فوئاد ،فۆنێمەكانی زمانی كوردی

 .28بابەتی پراکتيک (ئەگەر هەبێت)  :نييە
 .4٨تاقيکردنەوەکان :
پ :پيێناسەى ئەمانە بكە.

پ /ئەم بۆشاييانە پڕبكەوە.

پ /بەچەند دێرێك باس لەم بابەتە بكە.

